
01

ZPRÁVA 
O VNITŘNÍM 
HODNOCENÍ 
KVALITY 
VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI 
SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ 
VFU BRNO

AKTUALIZACE ZA ROK 2018

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ 
UNIVERZITA BRNO





1

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ 
UNIVERZITA BRNO

 
 
  

ZPRÁVA 
O VNITŘNÍM 
HODNOCENÍ 
KVALITY 
VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI 
SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ 
VFU BRNO

AKTUALIZACE ZA ROK 2018

Brno 2019

Schváleno Radou pro vnitřní hodnocení VFU Brno dne:
3. června 2019
Projednáno Vědeckou radou VFU Brno dne: 
3. června 2019 
Schváleno Akademickým senátem VFU Brno dne: 
17. června 2019
Projednáno Správní radou VFU Brno dne: 
18. června 2019
Zveřejněno na internetové adrese 
http://www.vfu.cz dne: 28. června 2019





3

O B S A H

ÚVOD 7

ODDÍL PRVNÍ 
SYSTÉM ZAJIŠŤOVÁNÍ A VNITŘNÍHO 
HODNOCENÍ KVALITY ČINNOSTÍ 9
1.1. Systém zajišťování a vnitřního hodnocení 
kvality činností 9
1.2. Zajišťování kvality 9
1.3. Vnitřní hodnocení kvality 9
1.4. Nastavení systému právními předpisy 
a vnitřními normami 9
1.5. Stanovení požadavků kvality 10
1.6. Řízení systému kvality 10
1.7. Zpráva o vnitřním hodnocení kvality 10
1.8. Zhodnocení 10
1.9. Doporučení  10

ODDÍL DRUHÝ  
STRATEGIE A ŘÍZENÍ KVALITY  
ČINNOSTÍ 11
2.1. Poslání, strategický záměr, aktuální  
záměr a požadavky a ukazatele výkonu 11
2.2. Řízení naplňování poslání, strategického 
záměru, aktuálního záměru a požadavků 
a ukazatelů výkonu 11
2.3. Zhodnocení 11
2.4. Doporučení  11

ODDÍL TŘETÍ  
HODNOCENÍ KVALITY ČINNOSTÍ 13
3.1. Hodnocení kvality činností  13
3.2. Zhodnocení 13
3.3. Doporučení  13

ODDÍL ČTVRTÝ  
HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ  
ČINNOSTI 15
4.1. Hodnocení bakalářského a magisterského 
vzdělávání 15

4.1.1. Zaměření a struktura studijních  
programů bakalářského a magisterského  
vzdělávání 16
4.1.2. Přijímání studentů, počty studentů  
a počty absolventů v studijních programech 
bakalářského a magisterského vzdělávání 16
4.1.3. Zajištění výuky v studijních programech 
bakalářského a magisterského vzdělávání 18
4.1.4. Hodnocení výuky v studijních programech 
bakalářského a magisterského vzdělávání  
z pohledu studentů a absolventů 18
4.1.5. Zhodnocení 19
4.1.6. Doporučení  20

4.2. Hodnocení Doktorského vzdělávání 20
4.2.1. Zaměření a struktura studijních programů 
doktorského vzdělávání 20
4.2.2. Přijímání studentů, počty studentů a počty 
absolventů v studijních programech doktorského 
vzdělávání 22
4.2.3. Zajištění výuky v studijních programech 
doktorského vzdělávání 23
4.2.4. Hodnocení výuky v studijních programech 
doktorského vzdělávání z pohledu studentů 24
4.2.5. Zhodnocení 24
4.2.6. Doporučení  26

4.3. Hodnocení Celoživotního vzdělávání 26
4.3.1. Zaměření a struktura programů celoživotního 
vzdělávání 26
4.3.2. Počty účastníků celoživotního vzdělávání  27
4.3.3. Zajištění výuky v studijních programech 
celoživotního vzdělávání 27
4.3.4. Hodnocení výuky v studijních programech 
celoživotního vzdělávání z pohledu účastníků  
vzdělávání 28
4.3.5. Zhodnocení 28
4.3.6. Doporučení  28

ODDÍL PÁTÝ 
HODNOCENÍ KVALITY TVŮRČÍ ČINNOSTI  29
5.1. Tvůrčí činnost 29
5.2. Zhodnocení 29
5.3. Doporučení  29

ODDÍL ŠESTÝ 
HODNOCENÍ KVALITY VE SPOLUPRÁCI 
S PRAXÍ A NAPLŇOVÁNÍ SPOLEČENSKÉ 
ODPOVĚDNOSTI 31
6.1. Spolupráce s praxí a naplňování  
společenské odpovědnosti 31
6.2. Zhodnocení 32
6.3. Doporučení  32

ODDÍL SEDMÝ 
HODNOCENÍ KVALITY MEZINÁRODNÍ  
ČINNOSTI  33
7.1. Mezinárodní činnost 33
7.2. Zhodnocení 33
7.3. Doporučení  34

ODDÍL OSMÝ 
HODNOCENÍ KVALITY TÝKAJÍCÍ STUDENTŮ 
A ÚČASTNÍKŮ CELOŽIVOTNÍHO  
VZDĚLÁVÁNÍ 35
8.1. Činnosti týkající se studentů a účastníků 
celoživotního vzdělávání  35



4

8.2. Zhodnocení 35
8.3. Doporučení  36

ODDÍL DEVÁTÝ 
HODNOCENÍ KVALITY TÝKAJÍCÍ SE 
PRACOVNÍKŮ 37
9.1. Počty akademických a neakademických 
pracovníků 37
9.2 Posouzení akademických a neakademických 
pracovníků 37
9.3. Zhodnocení 38
9.4. Doporučení  40

ODDLÍL DESÁTÝ 
HODNOCENÍ KVALITY HABILITAČNÍCH ŘÍZENÍ 
A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM 41
10.1 Struktura a obsah oborů habilitační řízení 
a řízení ke jmenování profesorem 41
10.2. Hodnocení habilitačních řízení a řízení ke 
jmenování profesorem 41
10.3. Zhodnocení 42
10.4. Doporučení  42

ODDÍL JEDENÁCTÝ 
ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY NA ÚROVNI 
PROSTOROVÉHO, PŘÍSTROJOVÉHO, 
MATERIÁLNÍHO, INFORMAČNÍHO, 
ADMINISTRATIVNÍHO ZABEZPEČENÍ 43
11.1 Prostorové, přístrojové, materiální,  
informační a administrativního  
zabezpečení 43
11.2. Zhodnocení 44
11.3. Doporučení  44

ODDÍL DVANÁCTÝ  
HODNOCENÍ KVALITY AKADEMICKÉHO 
PROSTŘEDÍ 45
12.1. Akademické prostředí 45
12.2. Zhodnocení 45
12.3. Doporučení  45

ODDÍL TŘINÁCTÝ  
HODNOCENÍ KVALITY NA ÚROVNI  
FINANČNÍHO ZABEZPEČENÍ 47
13.1. Finanční zabezpečení činností 47
13.2. Zhodnocení 48
13.3. Doporučení  48

ODDÍL ČTRNÁCTÝ  
HODNOCENÍ KVALITY ZABEZPEČENÍ 
SPECIFICKÉHO PRO STUDIJNÍ PROGRAM 
VETERINÁRNÍ LÉKAŘSTVÍ NEBO VETERINÁRNÍ 
HYGIENA A NEBO FARMACIE 49
14.1. Zajišťování kvality zabezpečení specifického 
pro studijní program Veterinární lékařství 
a Veterinární hygiena a nebo Farmacie 49
14.2. Zhodnocení 49
14.3. Doporučení  49

ODDÍL PATNÁCTÝ 
HODNOCENÍ KVALITY VÝSLEDKU ČINNOSTI 53
15.1. Výsledky vzdělávací činnosti, tvůrčí činnosti 
a spolupráce s praxí a naplňování společenské 
odpovědnosti 53

15.1.1. Výsledky vzdělávací činnosti v bakalářských, 
magisterských a doktorských studijních programech 
a v programech celoživotního vzdělávání  53
15.1.2. Výsledky tvůrčí činnosti  54
15.1.3. Výsledky spolupráce s praxí a naplňování 
společenské odpovědnosti VFU Brno 54

15.2. Zhodnocení 54
15.3. Doporučení  56

ODDÍL ŠESTNÁCTÝ  
CELKOVÉ ZHODNOCENÍ KVALITY  
VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A SOUVISEJÍCÍ  
ČINNOSTI VFU BRNO 57

ODDÍL SEDMNÁCTÝ 
OPATŘENÍ PRO ZVYŠOVÁNÍ KVALITY 59
17.1. Zhodnocení opatření vyplývajících 
z hodnocení roku 2017 59
17.2. Návrh opatření vyplývajících z hodnocení 
roku 2018 59

ZÁVĚR 63
Hodnocení kvality činností VFU Brno na úrovni 
vnitřního hodnocení kvality Radou pro vnitřní 
hodnocení VFU Brno 63
Hodnocení kvality činností VFU Brno na úrovni 
hodnocení Národním akreditačním úřadem 63
Hodnocení kvality činností VFU Brno na úrovni 
mezinárodní evaluace/akreditace fakult  
a výzkumných center VFU Brno 63
Souhrnná doporučení 64



5





7

Ú V O D

Ú V O D

VFU Brno uskutečňuje vzdělávací a vědeckou, výzkum-
nou, vývojovou, inovační a další tvůrčí činnost (dále jen 
tvůrčí činnost), a s nimi související činnosti. K zabezpe-
čení kvality činností VFU Brno realizuje systém zajišťo-
vání kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících čin-
ností a  vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí 
a s nimi souvisejících činností univerzity.

Systém zajišťování a hodnocení kvality vychází ze záko-
na č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a dopl-
nění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění 
pozdějších předpisů, Statutu VFU Brno, vnitřního předpi-
su VFU Brno Pravidla zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí 
a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kva-
lity vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VFU 
Brno (dále též Pravidla kvality činností) a opírá se o Soubor 
požadavků a ukazatelů výkonu pro činnost VFU Brno (dále 
též Soubor požadavků a ukazatelů výkonu). 

Ke koordinaci zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí 
a s nimi souvisejících činností VFU Brno a k vnitřnímu 
hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejí-
cích činností je na vysoké škole zřízena Rada pro vnitř-
ní hodnocení. 

V souladu s § 77b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých 
školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vy-
sokých školách), ve znění pozdějších předpisů, VFU Brno 
předkládá Aktualizaci Zprávy o vnitřním hodnocení kva-
lity vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VFU 
Brno za rok 2018, která doplňuje Zprávu o vnitřním hod-
nocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících 
činností VFU Brno vypracovanou v roce 2018 o aktuál-
ní zhodnocení roku úrovně systému zajišťování a vnitř-
ního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi sou-
visející činnosti VFU Brno a jeho naplňování ve všech 
oblastech činnosti VFU Brno za rok 2018. 
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S Y S T É M  Z A J I Š Ť O V Á N Í  A  V N I T Ř N Í H O  H O D N O C E N Í  K V A L I T Y  Č I N N O S T Í 1

1.1. SYSTÉM ZAJIŠŤOVÁNÍ A VNITŘNÍHO 
HODNOCENÍ KVALITY ČINNOSTÍ
Systém kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících 
činností VFU Brno na VFU Brno byl dokompletován 
v roce 2018 a zahrnuje 
[[ zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvise-

jících činností a 
[[ vnitřní hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi 

souvisejících činností.

1.2. ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY
Zajišťování kvality na VFU Brno představuje 
[[ stanovení požadavků zajišťování kvality, požadavky 

navrhuje Rada pro vnitřní hodnocení a schvaluje Aka-
demický senát VFU Brno,

[[ souhrn činností k naplnění požadavků, činnosti rea-
lizuje univerzita v rámci svého řídícího a organizač-
ního členění, zejména fakulty a  další součásti VFU 
Brno v průběhu roku,

[[ sledování (monitoring) naplňování požadavků a do-
sažení výsledného stavu v plnění stanovených poža-
davků na vzdělávací, tvůrčí a s nimi související čin-
nosti na vysoké škole, monitoring realizuje univer-
zita v rámci svého řídícího a organizačního členění, 
zejména fakulty a  další součásti VFU Brno v  prů-
běhu roku,

[[ přijímání případných průběžných opatření pro od-
straňování nedostatků směřující k zvýšení míry při-
blížení se výsledného stavu požadovanému stavu při 
zjištění nedostatků v průběhu zajišťování kvality čin-
ností, opatření realizuje univerzita v rámci svého řídí-
cího a organizačního členění, zejména fakulty a další 
součásti VFU Brno v průběhu roku. 

1.3. VNITŘNÍ HODNOCENÍ KVALITY
Vnitřní hodnocení kvality představuje 
[[ stanovení požadavků vnitřního hodnocení kvali-

ty, požadavky stanovuje Rada pro vnitřní hodnocení 
a schvaluje Akademický senát VFU Brno, požadavky 
vnitřního hodnocení kvality činností VFU Brno jsou 
stanoveny na úrovni slovního případně numerického 
vyjádření a jsou součástí Souboru požadavků a uka-
zatelů výkonu VFU Brno,

[[ hodnocení plnění požadavků, tj. popis výsledného 
stavu v porovnání s požadavkem, kde mírou kvality 
je stupeň přiblížení se výsledného stavu ke stavu po-
žadovanému ve vzdělávací, tvůrčí a  související čin-

nosti, hodnocení provádí Rada pro vnitřní hodno-
cení VFU Brno, 

[[ vyhodnocení plnění požadavků souhrnně ve formě 
Zprávy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůr-
čí a související činnosti VFU Brno a jejích každoroč-
ních aktualizací, vyhodnocení provádí Rada pro vnitř-
ní hodnocení VFU Brno,

[[ přijetí opatření v případě zjištění nedostatků v rám-
ci vnitřního hodnocení, tj. ke zvýšení míry naplně-
ní, případně ke splnění stanovených požadavků, tzn. 
ke zvýšení kvality systému vzdělávací a tvůrčí a sou-
visejících činností na VFU Brno, opatření navrhuje 
Rada pro vnitřní hodnocení VFU Brno a realizuje je 
rektor v rámci své řídící pravomoci.

1.4. NASTAVENÍ SYSTÉMU PRÁVNÍMI 
PŘEDPISY A VNITŘNÍMI NORMAMI
Systém zajišťování a vnitřního hodnocení kvality se na 
VFU Brno řídí následujícími právními předpisy a vnitř-
ními normami
[[ zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změ-

ně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých ško-
lách), ve znění pozdějších předpisů, Statutu VFU Brno, 

[[ nařízení vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělává-
ní ve vysokém školství,

[[ nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akre-
ditace ve vysokém školství,

[[ Statut VFU Brno (vnitřní předpis VFU Brno),
[[ Pravidla zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi 

souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality 
vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VFU 
Brno (vnitřní předpis),

[[ Soubor požadavků a  ukazatelů výkonu pro činnost 
VFU Brno (vnitřní norma), 

[[ Jednací řád Rady pro vnitřní hodnocení (vnitřní 
předpis),

[[ Schvalování strategického záměru VFU Brno (vnitř-
ní norma),

[[ Organizační a řídící struktura pro zajišťování a vnitř-
ního hodnocení kvality VFU Brno (vnitřní norma),

[[ Hodnocení studijních programů, jejich sestavování, 
požadavky na ně a jejich kontrola (vnitřní norma),

[[ Postup posuzování studijních programů v rámci je-
jich vnitřní akreditace na VFU Brno (vnitřní nor-
ma v přípravě),

[[ Studijní a zkušební řád v bakalářských a magisterských 
studijních programech (vnitřní předpis),

O D D Í L  P R V N Í 
S Y S T É M  Z A J I Š Ť O V Á N Í  A  V N I T Ř N Í H O 
H O D N O C E N Í  K V A L I T Y  Č I N N O S T Í 
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[[ Studijní a zkušební řád v doktorských studijních pro-
gramech (vnitřní předpis)

[[ Řád celoživotního vzdělávání VFU Brno (vnitřní 
předpis),

[[ Stipendijní řád VFU Brno (vnitřní předpis),
[[ Hodnocení výuky studenty (vnitřní norma),
[[ Hodnocení studijních programů absolventy (vnitř-

ní norma),
[[ Disciplinární řád pro studenty fakult VFU Brno (vnitř-

ní předpis),
[[ Hodnocení tvůrčí činnosti (vnitřní norma),
[[ Vnitřní grantová agentura VFU Brno (IGA) (vnitř-

ní norma),
[[ Vnitřní agentura tvůrčí činnosti VFU Brno (ITA) 

(vnitřní norma v přípravě),
[[ Hodnocení spolupráce s praxí a naplňování společen-

ské odpovědnosti (vnitřní norma),
[[ Vnitřní mobilitní agentura VFU Brno (IMA) (vnitř-

ní norma),
[[ Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademic-

kých pracovníků a  dalších zaměstnanců VFU Brno 
(vnitřní předpis),

[[ Vnitřní mzdový předpis (vnitřní předpis),
[[ Požadavky na uchazeče o habilitační řízení a řízení ke 

jmenování profesorem (vnitřní norma),
[[ Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profe-

sorem VFU Brno (vnitřní předpis), 
[[ Hodnocení akademických a neakademických pracov-

níků (vnitřní norma)
[[ Etický kodex (vnitřní norma),
[[ Pravidla sestavování rozpočtu VFU Brno (vnitřní 

norma). 

1.5. STANOVENÍ POŽADAVKŮ KVALITY
Požadavky zajišťování kvality činností a požadavky vnitř-
ního hodnocení kvality činností na VFU Brno stanovuje 
Rada pro vnitřní hodnocení. Rada pro vnitřní hodnoce-
ní koordinuje systém kvality na VFU Brno. Rada provádí 
hodnocení a dále vyhodnocování naplňování požadavků 
kvality na VFU Brno a navrhuje opatření k zvýšení míry 
naplnění, případně k splnění stanovených požadavků. 

1.6. ŘÍZENÍ SYSTÉMU KVALITY
Řízení činnosti naplňující požadavky kvality činnos-
tí, monitoring naplňování požadavků kvality a přijímá-
ní případných opatření realizuje řídící struktura na uni-
verzitě a fakultách a součástech univerzity představovaná 
rektorem, prorektory, kvestorem, vedoucími pracovníky 
pracovišť rektorátu a součástí univerzity, děkany, prodě-
kany, tajemníky, sekčními rady, přednosty ústavů a kli-
nik, vedoucími pracovišť a  dalšími řídícími pracovní-
ky VFU Brno. 

1.7. ZPRÁVA O VNITŘNÍM HODNOCENÍ 
KVALITY
Úroveň zajišťování kvality činností na VFU Brno a dosa-
žení naplňování požadavků kvality na VFU Brno vyhod-
nocuje Zpráva o vnitřním hodnocení kvality, která je na 
VFU Brno vypracovávána jednou za 4 roky, každý rok je 
vypracovávána aktualizace této zprávy. 

1.8. ZHODNOCENÍ
Na VFU Brno je funkční systém zajišťování a vnitřního 
hodnocení kvality činností, struktura systému je nasta-
vena souborem právních předpisů, vnitřních předpisů 
a norem, v rámci systému jsou nastaveny požadavky na 
zajišťování a vnitřní hodnocení kvality, naplňování poža-
davků kvality zajišťuje řídící struktura univerzity, hodno-
cení naplňování požadavků kvality uskutečňuje zvláštní 
orgán univerzity Rada pro vnitřní hodnocení, zhodno-
cení úrovně kvality se realizuje v rámci Zprávy o vnitř-
ním hodnocení kvality činností VFU Brno a jejích kaž-
doročních aktualizací. 

1.9. DOPORUČENÍ 
Ze zhodnocení nastavení systému zajišťování a vnitřní-
ho hodnocení kvality činností vyplývají následující do-
poručení pro další období
[[ dopracovat vnitřní normu Postup posuzování studij-

ních programů v  rámci jejich vnitřní akreditace na 
VFU Brno,

[[ dopracovat vnitřní normu Vnitřní agentura tvůrčí čin-
nosti VFU Brno (ITA).

Z P R Á V A  O  V N I T Ř N Í M  H O D N O C E N Í  K V A L I T Y 
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2.1. POSLÁNÍ, STRATEGICKÝ ZÁMĚR, 
AKTUÁLNÍ ZÁMĚR A POŽADAVKY 
A UKAZATELE VÝKONU
VFU Brno má formulováno 
[[ poslání a strategický záměr VFU Brno v oblasti kva-

lity v Strategickém záměru vzdělávací a vědecké, vý-
zkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti na 
období 2016 až 2020, 

[[ aktuální záměr VFU Brno v  oblasti kvality má for-
mulován v Plánu realizace Strategického záměru vzdě-
lávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a dal-
ší tvůrčí činnosti VFU Brno na příslušný rok, 

[[ požadavky a ukazatele výkonu má stanoveny v Soubo-
ru požadavků a ukazatelů výkonu VFU Brno.
VFU Brno se řídí (od roku 2018) při vytváření strategic-

kého záměru směrnicí Schvalování strategického záměru, 
která obsahuje pravidla pro vytváření, projednávání a schva-
lování strategického záměru. Soubor požadavků a ukazatelů 
výkonu VFU Brno sestavuje Rada pro vnitřní hodnocení. 

Poslání, strategický záměr, aktuální záměr a požadav-
ky a ukazatele výkonu byly posouzeny Radou pro vnitř-
ní hodnocení VFU Brno v roce 2018.

2.2. ŘÍZENÍ NAPLŇOVÁNÍ POSLÁNÍ, 
STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU, AKTUÁLNÍHO 
ZÁMĚRU A POŽADAVKŮ A UKAZATELŮ 
VÝKONU
VFU Brno má stanovenu 
[[ organizační a řídící strukturu VFU Brno v oblasti kva-

lity vzdělávací a tvůrčí činnosti a souvisejících činností, 
[[ vymezenu pravomoc a odpovědnost orgánů a vedou-

cích zaměstnanců VFU Brno a 
[[ určeny zdroje pro řízení v oblasti kvality. 

VFU Brno se řídí (od roku 2018) při nastavování or-
ganizační a řídící struktury a při vymezování pravomoci 
a odpovědnosti orgánů a vedoucích zaměstnanců VFU 
Brno a při vymezování zdrojů pro řízení v oblasti kvali-
ty směrnicí Organizační a řídící struktura pro zajišťová-
ní a vnitřní hodnocení kvality VFU Brno. Směrnice vy-
mezuje strukturu na úrovni univerzity, fakult a  jiných 
součástí univerzity.

Organizační a řídící strukturu, vymezení pravomoci 
a odpovědnosti orgánů a vedoucích zaměstnanců VFU 
Brno a vymezení zdrojů pro řízení v oblasti kvality VFU 
Brno bylo posouzeno Radou pro vnitřní hodnocení VFU 
Brno v roce 2018.

V roce 2018 bylo na VFU Brno vyčleněno na admi-
nistrativní zajišťování a vnitřní hodnocení kvality čin-
ností 150 000 Kč.

2.3. ZHODNOCENÍ
Ze zhodnocení strategie a  řízení kvality činností na 
VFU Brno vyplývá, že univerzita v  roce 2018 napl-
ňovala požadavky týkající se poslání, strategického 
záměru, aktuálního záměru a  stanovení požadavků 
a ukazatelů výkonu a dále naplňovala požadavky na 
organizační a řídící strukturu a při vymezování pra-
vomoci a odpovědnosti orgánů a vedoucích zaměst-
nanců VFU Brno a při vymezování zdrojů pro říze-
ní v oblasti kvality.

2.4. DOPORUČENÍ 
Ze zhodnocení strategie a řízení kvality činností na VFU 
Brno vyplývá následující doporučení pro další období:
[[ potřeba průběžné činnosti referentů kvality na úrov-

ni fakult.

2 S T R A T E G I E  A  Ř Í Z E N Í  K V A L I T Y  Č I N N O S T Í

O D D Í L  D R U H Ý  
S T R AT E G I E  A  Ř Í Z E N Í  K V A L I T Y  Č I N N O S T Í
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VFU Brno uskutečňuje činnosti v příslušné oblasti vzdě-
lávání, a to v oblasti Veterinární lékařství a Veterinární 
hygiena a v oblasti Farmacie. Činnost na VFU Brno je za-
jišťována fakultami a v rámci nich jednotlivými organi-
začními složkami (ústavy a kliniky a další fakultní pra-
coviště) a dále celouniverzitními pracovišti. 

3.1. HODNOCENÍ KVALITY ČINNOSTÍ 
Hodnocení kvality činností se uskutečňuje podle 
vnitřní normy Pravidla zajišťování kvality vzděláva-
cí, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního 
hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a  s  nimi sou-
visejících činností, podle dalších vnitřních norem 
a  podle požadavků uvedených v  Souboru požadav-
ků a ukazatelů výkonu VFU Brno a dalších vnitřních 
předpisů a norem.

VFU Brno má zřízenu Radu pro vnitřní hodnocení 
VFU Brno, Rada se řídí Jednacím řádem Rady pro vnitř-
ní hodnocení VFU Brno, činnost Rady v roce 2018 za-
hrnovala 5 jednání, na kterých byly řešeny problemati-
ky zajišťování a vnitřního hodnocení kvality činností na 
VFU Brno a dále problematiky související s žádostí o in-

O D D Í L  T Ř E T Í  
H O D N O C E N Í  K V A L I T Y  Č I N N O S T Í

stitucionální akreditaci VFU Brno. Přehled jednání RVH 
je uveden v tabulce.

Tabulka č. 1
Přehled jednání Rady pro vnitřní hodnocení

Jednání RVH datum
Rada pro vnitřní hodnocení – jednání č. 1/2018 9. ledna 2018
Rada pro vnitřní hodnocení – jednání č. 2/2018 3. května 2018
Rada pro vnitřní hodnocení – jednání č. 3/2018 6. června 2018
Rada pro vnitřní hodnocení – jednání č. 4/2018 8. srpna 2018
Rada pro vnitřní hodnocení – jednání č. 5/2018 14. listopadu 2018

Z  tabulky vyplývá, že Rada pro vnitřní hodnocení 
v roce 2018 jednala 5x, a to v průběhu celého roku.

3.2. ZHODNOCENÍ
Rada pro vnitřní hodnocení v roce 2018 naplňovala po-
slání na VFU Brno, ke kterému byla zřízena.

3.3. DOPORUČENÍ 
Ze zhodnocení činnosti Rady pro vnitřní hodnocení ne-
vyplývají doporučení pro další období. 

 H O D N O C E N Í  K V A L I T Y  Č I N N O S T Í 3
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VFU Brno v roce 2018 uskutečňovala vzdělávací činnost. 
V rámci této činnosti realizovala VFU Brno studijní pro-
gramy. Studijní programy byly typu bakalářského a magi-
sterského, a dále typu doktorského. VFU Brno dále usku-
tečňovala programy celoživotního vzdělávání. 

4H O D N O C E N Í  K V A L I T Y  V Z D Ě L Á V A C Í  Č I N N O S T I

O D D Í L  Č T V R T Ý  
H O D N O C E N Í  K V A L I T Y  V Z D Ě L Á V A C Í 
Č I N N O S T I

4.1. HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉHO 
A MAGISTERSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ
VFU Brno v roce 2018 uskutečňovala bakalářské a ma-
gisterské vzdělávání. Hodnocení kvality bakalářského 
a  magisterského vzdělávání na VFU Brno se opíralo 

Tabulka č. 2
Akreditované studijní programy a obory bakalářského a magisterského studia 

Obl. / Fak Obor CS/ Ang Typ Forma/ 
doba

Akreditace  
(původní) do 

Skutečně lze přijímat do 
/ Podle akreditace lze 

přijímat do 
/ Akreditace do

Předpokládaná změna oboru 
po vnitřní akreditaci na studijní 

program

Vet / FVL Veterinární lékařství
Veterinary Medicine** CS/ Ang Mgr. P / 6 31. 12. 2021

30. 9. 2021
31. 12. 2021
31. 12. 2024

Veterinární lékařství
Veterinary Medicine*

Vet / FVHE Veterinární hygiena a ekologie
Veterinary Hygiene and Ecology**

CS/ 
Ang. Mgr. P / 6 31. 12. 2019

30. 9. 2019
31. 12. 2019
31. 12. 2024

Veterinární hygiena a ekologie
Veterinary Hygiene and Ecology*

Vet / FVHE Bezpečnost a kvalita potravin
Food Safety and Quality** CS/ Ang Bc. P / 3 1. 3. 2023

30. 9. 2021
1. 3. 2023

31. 12. 2024

Bezpečnost a kvalita potravin
Food Safety and Quality*

Vet / FVHE Bezpečnost a kvalita potravin
Food Safety and Quality** CS/ Ang Na Mgr. P / 2 31. 5. 2023

30. 9. 2022
31. 5. 2023

31. 12. 2024

Bezpečnost a kvalita potravin
Food Safety and Quality*

Vet / FVHE Ochrana zvířat a welfare
Animal Protection and Welfare** CS/ Ang Bc. P / 3 31. 3. 2018 

30. 9. 2019
31. 12. 2019
31. 12. 2024

Ochrana zvířat a welfare
Animal Protection and Welfare*

Vet / FVHE Ochrana zvířat a welfare
Animal Protection and Welfare** CS/ Ang Na Mgr. P / 2 31. 8. 2019 

30. 9. 2019
31. 12. 2019
31. 12. 2024

Ochrana zvířat a welfare
Animal Protection and Welfare*

Vet / FVHE Zdravotní nezávadnost a kvalita 
potravin v gastronomii** CS/ - Bc. P / 3 31. 12. 2019

30. 9. 2019
31. 12. 2019
31. 12. 2024

Zdravotní nezávadnost a kvalita 
potravin v gastronomii*

Vet / FVHE Zdravotní nezávadnost a kvalita 
potravin v gastronomii**

CS/
- Na Mgr. P / 2 31. 12.2019

30. 9. 2019
31. 12. 2019
31. 12. 2024

Zdravotní nezávadnost a kvalita 
potravin v gastronomii*

Farm / FaF Farmacie
Pharmacy**

CS/ 
Ang. Mgr. P / 5 1. 11. 2021

30. 9. 2021
1. 11. 2021

31. 12. 2024

Farmacie
Pharmacy*

Vysvětlivky: FVL = Fakulta veterinárního lékařství, FVHE = Fakulta veterinární hygieny a ekologie, FaF = Farmaceutická fakulta, 
Bc. = bakalářský studijní program, NaMgr. = navazující magisterský studijní program, Mgr. = (dlouhý) magisterský studijní program, P = forma prezenční
Obl. = oblast vzdělávání, Vet = Veterinární lékařství, Veterinární hygiena, Farm = Farmacie
CS = studijní program v českém jazyce, Ang = studijní program v anglickém jazyce
* = studijní program, jehož akreditace se nově předpokládá na základě vnitřního akreditačního systému univerzity a do něhož budou nově přijímáni studenti po získání 
akreditace od Rady pro vnitřní hodnocení univerzity a do něhož případně přestoupí studenti ze stávajícího studijního programu
** = studijní obor, jehož akreditace byla získána v předchozím období od Akreditační komise a u něhož se předpokládá návaznost na nově akreditované studijní programy 
a do něhož budou přijímáni noví studenti do doby, kterou umožňují právní předpisy
*** = studijní obor, jehož akreditace byla získána v předchozím období od Akreditační komise a u něhož se nepředpokládá návaznost na nově akreditované studijní 
programy a do kterého již nebudou přijímáni noví studenti
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o  směrnici Hodnocení studijních programů, sestavo-
vání, požadavky na ně a jejich kontrola na VFU Brno 
a o Soubor požadavků a ukazatelů výkonu VFU Brno; 
a dále o Studijní a zkušební řád bakalářských a magis-
terských studijních programů VFU Brno a další vnitř-
ní předpisy a normy.

Bakalářské a magisterské studijní programy byly po-
souzeny v roce 2018 Radou pro vnitřní hodnocení z po-
hledu podávání žádosti o institucionální akreditaci VFU 
Brno. 

4.1.1. Zaměření a struktura studijních 
programů bakalářského a magisterského 
vzdělávání
VFU Brno uskutečňovala v roce 2018 bakalářské a ma-
gisterské studijní programy uvedené v  tabulce č. 2 na 
předchozí straně.

Celkově měla VFU Brno akreditovány v českém jazy-
ce – 3 bakalářské, 3 navazující magisterské, 3 magisterské 
studijní programy a v anglickém jazyce měla VFU Brno 
akreditovány – 2 bakalářské, 2 navazující magisterské, 3 
magisterské studijní programy. 

4.1.2. Přijímání studentů, počty studentů 
a počty absolventů v studijních programech 
bakalářského a magisterského vzdělávání
Přijímání studentů, počty studentů a absolventů v baka-
lářských studijních programech v českém jazyce na VFU 
Brno za rok 2018 je uvedeno v tabulce č. 3.

Celkem v roce 2018 bylo na VFU v rámci českých stu-
dijních programů podáno 2235 přihlášek ke studiu, bylo 
přijato 932 uchazečů, ke studiu na základě přijímacího 
řízení se zapsalo 660 studentů, studovalo 2305 studentů, 
neúspěšně ukončilo studium 260 studentů (odešlo ze stu-
dia VFU ve všech ročnících), úspěšně absolvovalo studi-
um 520 absolventů.

Přijímání studentů, počty studentů i počty absolven-
tů v  anglických studijních programech v  bakalářských 
a magisterských studijních programech v anglickém ja-
zyce na VFU Brno za rok 2018 je uvedeno v tabulce č. 4.

Celkem v roce 2018 bylo na VFU podáno v rámci an-
glických studijních programů 157 přihlášek ke studiu, 
bylo přijato 83 uchazečů, ke studiu na základě přijímací-
ho řízení se zapsalo 62 studentů, studovalo 228 studentů, 
neúspěšně ukončilo studium 63 studentů (odešlo ze stu-

Tabulka č. 3
Přijímání studentů, počty studentů i počty absolventů v českých bakalářských a magisterských studijních programech

Bakalářské a magisterské studijní programy

počet přihlášek ke 
studiu splňující 

požadavky 
přihlášky

počet 
uchazečů 

přijatých ke 
studiu 

počet studentů 
zapsaných 
na základě 
přijímacího 

řízení 

počet 
studentů 

zapsaných 
do 1. ročníku 

počet 
studentů 

počet 
neúspěšně 

ukončeného 
studia 

počet 
úspěšných 
absolventů 

Veterinární lékařství Mgr. 802 172 151 151 701 44 134
Veterinární hygiena a ekologie Mgr. 397 208 117 117 387 67 80
Bezpečnost a kvalita potravin Bc. 105 70 39 39 117 35 46
Bezpečnost a kvalita potravin Mgr. 41 33 29 29 72 3 35
Ochrana zvířat a welfare Bc. 220 156 95 95 227 32 50
Ochrana zvířat a welfare Mgr. 49 44 44 44 84 8 37
Zdravotní nez. a kvalita potravin v gastronomii Bc. 27 19 9 9 17 7 -
Zdravotní nez. a kvalita potravin v gastronomii Mgr. - - - - - - -
Farmacie Mgr. 594 230 176 176 700 64 138
Celkem 2235 932 660 660 2305 260 520

Tabulka č. 4
Přijímání studentů, počty studentů i počty absolventů v anglických bakalářských a magisterských studijních programech

Bakalářské a magisterské studijní 
programy

počet přihlášek ke 
studiu splňující 

požadavky 
přihlášky

počet uchazečů 
přijatých ke 

studiu 

počet studentů 
zapsaných 
na základě 

přijímacího řízení 

počet 
studentů 

zapsaných do 
1. ročníku 

počet 
studentů 

počet 
neúspěšně 

ukončeného 
studia 

počet 
úspěšných 
absolventů 

Veterinary Medicine Mgr. 124 56 45 41 185 48 26
Veterinary Hygiene and Ecology Mgr. 17 14 10 10 13 5 -
Food Safety and Quality Bc. - - - - - - -
Food Safety and Quality Mgr. - - - - - - -
Animal Protection and Welfare Bc. - - - - - - -
Animal Protection and Welfare Mgr. - - - - - - -
Pharmacy Mgr. 16 13 7 7 30 10 11
Celkem 157 83 62 58 228 63 37

Z P R Á V A  O  V N I T Ř N Í M  H O D N O C E N Í  K V A L I T Y 
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dia VFU ve všech ročnících), úspěšně absolvovalo stu-
dium 37 absolventů.

4.1.3. Zajištění výuky v studijních 
programech bakalářského a magisterského 
vzdělávání
V rámci hodnocení kvality činností v souvislosti s ba-
kalářskými a magisterskými studijními programy VFU 
Brno hodnotí pravidla pro bakalářské a  magisterské 
vzdělávání, sestavování studijního programu, standard-
ní dobu studia, obsah studijního programu, garanty 
studijního programu, předměty studijního programu 
a  garanty předmětů, přijímání uchazečů, průběh vý-
uky, ověřování znalostí, zkušeností a  dovedností stu-
dentů, zabezpečení výuky studijními zdroji a oporami, 
návaznost na činnosti související se vzděláváním, za-
bezpečení výuky akademickými pracovníky, závěrečné 
práce (včetně odhalování plagiátorství), státní závěreč-
né zkoušky, uplatnění absolventů, specifity pro studij-
ní program v cizím jazyce.

V roce 2018 byly v rámci hodnocení kvality činnos-
tí hodnoceny některé parametry zajištění výuky v baka-
lářských a magisterských studijních programech. Jejich 
posouzení je uvedeno v tabulce č. 5 a 6.

Z tabulky vyplývá zajištění studijního programu garan-
tem studijního programu, rozsah zajišťované výuky v po-
čtu odučených hodin, počet řešených (ve všech ročnících) 
závěrečných prací, počet školitelů (ne školitelů specialis-
tů) závěrečných prací pro jednotlivé studijní programy. 

4.1.4. Hodnocení výuky v studijních 
programech bakalářského a magisterského 
vzdělávání z pohledu studentů a absolventů
Zhodnocení výuky z  pohledu studentů bakalářských 
a magisterských studijních programů a zhodnocení pro-
gramů z  pohledu absolventů bakalářských a  magister-
ských studijních programů (českých i v anglickém jazy-
ce) za rok 2018 je uvedeno v tabulce č. 7.

Hodnocení výuky z pohledu studentů bakalářských 
a magisterských studijních programů se uskutečnilo podle 
směrnice Hodnocení výuky studenty na VFU Brno. Bylo 
provedeno hodnocení výuky studenty v studijních před-
mětech studijních programů a byla vypočítána střední 
hodnota z hodnocení výuky studenty v studijních před-
mětech studijních programů za celý akademický rok. 
Hodnota představuje celkovou úroveň vnímání výuky 
na univerzitě studenty bakalářských a magisterských stu-
dijních programů.

Tabulka č. 5
Hodnocení některých parametrů zajištění výuky v bakalářských a magisterských studijních programech v českém jazyce

Bakalářské a magisterské studijní programy garant studijního programu
počet odučených 

hodin přímé výuky 
v studijním programu

počet řešených 
závěrečných 

prací

počet školitelů  
(ne školitelů specialistů) 

závěrečných prací
Veterinární lékařství Mgr. prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA 39418 53 34
Veterinární hygiena a ekologie Mgr. prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc. 19907 2 2
Bezpečnost a kvalita potravin Bc. prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D. 7658 133 57
Bezpečnost a kvalita potravin Mgr. prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D. 5260 106 55
Ochrana zvířat a welfare Bc. doc. Ing. Eva Voslářová, Ph.D. 10466 190 66
Ochrana zvířat a welfare Mgr. prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA 4457 102 45
Zdravotní nez. a kvalita potravin v gastronomii Bc. doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. 2142 7 5
Zdravotní nez. a kvalita potravin v gastronomii Mgr. doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. 0 0 0
Farmacie Mgr. prof. RNDr. Jozef Csöllei, CSc. 23760 287 65
Celkem 113068 880 329

Tabulka č. 6
Hodnocení některých parametrů zajištění výuky v bakalářských a magisterských studijních programech v anglickém jazyce

Bakalářské a magisterské studijní programy garant studijního programu
počet odučených 

hodin přímé výuky 
v studijním programu

počet řešených 
závěrečných 

prací

počet školitelů (ne 
školitelů specialistů) 

závěrečných prací
Veterinary Medicine Mgr. prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA 14 880 6 6
Veterinary Hygiene and Ecology Mgr. prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc. 1889 0 0
Food Safety and Quality Bc. prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D. 0 0 0
Food Safety and Quality Mgr. prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D. 0 0 0
Animal Protection and Welfare Bc. doc. Ing. Eva Voslářová, Ph.D. 0 0 0
Animal Protection and Welfare Mgr. prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA 0 0 0
Pharmacy Mgr. prof. RNDr. Jozef Csöllei, CSc. 4568 19 10
Celkem 21337 25 16

Z P R Á V A  O  V N I T Ř N Í M  H O D N O C E N Í  K V A L I T Y 
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Hodnocení studijních programů absolventy na VFU 
Brno se uskutečnilo podle směrnice Hodnocení stu-
dijních programů absolventy. Byla vypočítána střední 
hodnota z  hodnocení studijních programů absolventy 
studijních programů za celý akademický rok. Hodnota 
představuje celkovou úroveň hodnocení bakalářských 
a magisterských studijních programů absolventy.

Z  výsledků hodnocení bakalářského a  magisterské-
ho studia na VFU Brno za rok 2018 vyplývá odpovídají-
cí úroveň tohoto studia na VFU Brno.

4.1.5. Zhodnocení
Zaměření a struktura bakalářských a magisterských stu-
dijních programů odpovídá ve veterinární části vzdělá-
vací oblasti Veterinární lékařství, veterinární hygiena a ve 
farmaceutické části vzdělávací oblasti Farmacie. 

Přijímání studentů, počty studentů a počty absolventů 
v studijních programech bakalářského a magisterského 
vzdělávání odpovídají potřebné úrovni zajišťování vzdě-
lávací činnosti univerzitou. 

Poměr počtu studentů zapsaných ke studiu na zákla-
dě přijímacího řízení k počtu přihlášek ke studiu je pro 
české studijní programy 3,39 [ 3,39= 660/2235 ] a pro 
anglické studijní programy 2,53 [ 3,39 = 157/62 ]. Tyto 
hodnoty vyjadřují převis zájmu o studium na univerzi-
tě a  dokládají významnou míru výběrovosti ke studiu 
z uchazečů o studium.

Poměr počtu studentů studijních programů k počtu 
přepočtených akademických pracovníků na úrovni hod-
noty 9,49 [ 9,49 = (2305+228)/266,5 ] dokládá odpovída-
jící personální zajištění výuky pro počet studentů univer-
zity v roce 2018, které odpovídá intenzivní přímé výuce 
v menších skupinách studentů. 

Poměr počtu úspěšných absolventů studijních 
programů k  počtu studentů zapsaných ke studiu na 

základě přijímacího řízení 0,77 [ 0,77 = (520+37)/
(660+62) ] dokumentuje rámcovou úroveň úspěšnosti 
studia studentů na univerzitě, která odpovídá náročnosti 
studia veterinárního a farmaceutického zaměření.

Zajištění výuky v studijních programech bakalářského 
a magisterského vzdělávání odpovídalo potřebné úrov-
ni pro studijní programy veterinárního a  farmaceutic-
kého zaměření.

Poměr počtu odučených hodin přímé výuky k přepo-
čtenému počtu akademických pracovníků 504,3 [ 504,3 
= (113068+21337)/266,5 ] vyjadřuje roční zatížení aka-
demického pracovníka přímou výukou (výuka teoretic-
ká a praktická, vedení závěrečných prací, ověřování zna-
lostí) a je s ohledem na časovou kapacitu akademického 
pracovníka přiměřené.

Poměr počtu řešených závěrečných prací k počtu ško-
litelů na úrovni 2,62 [ 2,62 = (329+16)/(880+25) ] doklá-
dá dostatečnou personální kapacitu univerzity k zajiště-
ní odpovídajícího vedení závěrečných prací studentů na 
univerzitě.

Hodnocení výuky v studijních programech bakalář-
ského a  magisterského vzdělávání z  pohledu studentů 
a  absolventů dokládá vnímání zajištění výuky studen-
ty a absolventy.

Hodnota 1,96 v  hodnocení studenty představuje 
celkovou úroveň vnímání výuky v bakalářských a ma-
gisterských studijních programech studenty, což je 
hodnocení nadstandardní (stupnice: 1 až 2 nadstan-
dardní, 2 až 3 standardní, 3 až 4 podstandardní, 4 až 
5 nedostatečné). 

Hodnota 2,31 v hodnocení absolventy představuje cel-
kovou úroveň hodnocení studijních programů bakalář-
ského a magisterského vzdělávání jako celku absolventy 
studia a odpovídá hodnotě na známkovací stupnici 2,31 
(3,69 bodů), což je hodnocení standardní (stupnice: 1 až 

Tabulka č. 7
Hodnocení výuky studenty v bakalářských a magisterských studijních programech

Bakalářské a magisterské studijní programy počet hodnotících 
studentů

hodnocení výuky z pohledu 
studentů

počet hodnotících 
absolventů

hodnocení stud. progr. 
z pohledu absolventů

Veterinární lékařství Mgr. 431 2,03 37 3,5
Veterinární hygiena a ekologie Mgr. 182 2,00 80 3,6
Bezpečnost a kvalita potravin Bc. 40 2,02 39 3,5
Bezpečnost a kvalita potravin Mgr. 23 1,93 36 3,2
Ochrana zvířat a welfare Bc. 88 1,96 50 3,9
Ochrana zvířat a welfare Mgr. 18 2,16 37 3,7
Zdravotní nez. a kvalita potravin v gastronomii Bc. 6 1,71 - -
Zdravotní nez. a kvalita potravin v gastronomii Mgr. - - - -
Farmacie Mgr. 406 1,84 54 4,21
Celkem 1194 1,96 333 3,69

Vysvětlivky: 
Hodnocení výuky z pohledu studentů zahrnuje hodnocení na stupnici známkovací 1,2,3,4,5 kde 1 je hodnocení nejlepší a 5 je hodnocení nejhorší;
Hodnocení studijních programů z pohledu absolventů zahrnuje hodnocení na stupnici bodové 5,4,3,2,1, kde 5 je hodnocení nejlepší a 1 je hodnocení nejhorší. 
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2 nadstandardní, 2 až 3 standardní, 3 až 4 podstandard-
ní, 4 až 5 nedostatečné).

4.1.6. Doporučení 
Ze zhodnocení bakalářských a magisterských studijních 
programů nevyplývají doporučení pro další období. 

4.2. HODNOCENÍ DOKTORSKÉHO 
VZDĚLÁVÁNÍ
VFU Brno uskutečňovala v roce 2018 doktorské vzdělá-
vání. Hodnocení kvality doktorského vzdělání na VFU 
Brno se opíralo o  směrnici Hodnocení studijních pro-

Z P R Á V A  O  V N I T Ř N Í M  H O D N O C E N Í  K V A L I T Y 

Tabulka č. 8
Akreditované studijní programy a obory doktorského studia 

Souč. VŠ Obor CS/
Ang Typ Forma/ 

Doba
Akreditace 

(původní) do 

Skutečně lze přijímat do / 
Podle akreditace lze 

přijímat do 
/ Akreditace do 

Předpokládaná změna po vnitřní 
akreditaci na Program

Vet / FVL Anatomie, histologie 
a embryologie**

CS/ 
- DSP P, K / 4 31. 3. 2017 

31. 10. 2019
31. 12. 2019
31. 12. 2024

Morfologie, fyziologie a farmakologie
Morphology, physiology and 
pharmacology*

Vet / FVL Fyziologie a farmakologie** CS/ 
- DSP P, K / 4 31. 5. 2021

30. 10. 2020
31. 5. 2021

31. 12. 2024

Morfologie, fyziologie a farmakologie
Morphology, physiology and 
pharmacology*

Vet / FVL Patologická morfologie 
a parazitologie**

CS/ 
- DSP P, K / 4 31. 5. 2021

30. 10. 2020
31. 5. 2021

31. 12. 2024

Patologie a parazitologie
Pathology and parasitology*

Vet / FVL Genetika a plemenitba zvířat** CS/ 
- DSP P, K / 4 31. 5. 2021

30. 10. 2020
31. 5. 2021

31. 12. 2024

Genetika, plemenitba a reprodukce zvířat
Genetics, breeding and animal 
reproduction*

Vet / FVL Infekční choroby, mikrobiologie 
a imunologie**

CS/ 
- DSP P, K / 4 31. 3. 2021

30. 10. 2020
31. 3. 2021

31. 12. 2024

Infekční choroby, mikrobiologie 
a imunologie
Infectious diseases, microbiology and 
imunology*

Vet / FVL Choroby psů a koček
Dogs and Cats Diseases**

CS/ 
Ang DSP P, K / 4 31. 5. 2021

30. 10. 2020
31. 5. 2021

31. 12. 2024

Choroby psů, koček a zájmových zvířat
Diseases of dogs, cats and companion 
animals*

Vet / FVL

Choroby ptáků, plazů 
a drobných savců
Avian and Exotic Animal 
Diseases**

CS/ 
Ang DSP P, K / 4 31. 5. 2021

30. 10. 2020
31. 5. 2021

31. 12. 2024

Choroby psů, koček a zájmových zvířat
Diseases of dogs, cats and companion 
animals*

Vet / FVL Choroby koní** CS/ 
- DSP P, K / 4 31. 5. 2021

30. 10. 2020
31. 5. 2021

31. 12. 2024

Choroby koní, přežvýkavců, prasat 
a drůbeže*
Diseases of horses, ruminants, swine and 
poultry*

Vet / FVL Choroby přežvýkavců a prasat** CS/ 
- DSP P, K / 4 31. 3. 2017 

31. 10. 2019
31. 12. 2019
31. 12. 2024

Choroby koní, přežvýkavců, prasat 
a drůbeže
Diseases of horses, ruminants, swine and 
poultry*

Vet / FVL

Veterinární mikrobiologie 
a imunologie
Veterinary Microbiology and 
Immunology***

CS/ 
Ang DSP P, K / 4 1. 11. 2017 

31. 10. 2019
31. 12. 2019
31. 12. 2024

nebude pokračovat

gramů, sestavování, požadavky na ně a jejich kontrola na 
VFU Brno a o Soubor požadavků a ukazatelů výkonu VFU 
Brno; a dále o Studijní a zkušební řád doktorských studij-
ních programů VFU Brno a další vnitřní předpisy a normy. 

Doktorské studijní programy byly posouzeny v roce 
2018 Radou pro vnitřní hodnocení z pohledu podávání 
žádosti o institucionální akreditaci VFU Brno v roce 2018. 

4.2.1. Zaměření a struktura studijních 
programů doktorského vzdělávání
VFU Brno uskutečňovala v roce 2018 doktorské studijní 
programy uvedené v tabulce č. 8. 

pokračování
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Tabulka č. 8
Akreditované studijní programy a obory doktorského studia 

Souč. VŠ Obor CS/
Ang Typ Forma/ 

Doba
Akreditace 

(původní) do 

Skutečně lze přijímat do / 
Podle akreditace lze 

přijímat do 
/ Akreditace do 

Předpokládaná změna po vnitřní 
akreditaci na Program

Vet / FVL Anatomie, histologie 
a embryologie**

CS/ 
- DSP P, K / 4 31. 3. 2017 

31. 10. 2019
31. 12. 2019
31. 12. 2024

Morfologie, fyziologie a farmakologie
Morphology, physiology and 
pharmacology*

Vet / FVL Fyziologie a farmakologie** CS/ 
- DSP P, K / 4 31. 5. 2021

30. 10. 2020
31. 5. 2021

31. 12. 2024

Morfologie, fyziologie a farmakologie
Morphology, physiology and 
pharmacology*

Vet / FVL Patologická morfologie 
a parazitologie**

CS/ 
- DSP P, K / 4 31. 5. 2021

30. 10. 2020
31. 5. 2021

31. 12. 2024

Patologie a parazitologie
Pathology and parasitology*

Vet / FVL Genetika a plemenitba zvířat** CS/ 
- DSP P, K / 4 31. 5. 2021

30. 10. 2020
31. 5. 2021

31. 12. 2024

Genetika, plemenitba a reprodukce zvířat
Genetics, breeding and animal 
reproduction*

Vet / FVL Infekční choroby, mikrobiologie 
a imunologie**

CS/ 
- DSP P, K / 4 31. 3. 2021

30. 10. 2020
31. 3. 2021

31. 12. 2024

Infekční choroby, mikrobiologie 
a imunologie
Infectious diseases, microbiology and 
imunology*

Vet / FVL Choroby psů a koček
Dogs and Cats Diseases**

CS/ 
Ang DSP P, K / 4 31. 5. 2021

30. 10. 2020
31. 5. 2021

31. 12. 2024

Choroby psů, koček a zájmových zvířat
Diseases of dogs, cats and companion 
animals*

Vet / FVL

Choroby ptáků, plazů 
a drobných savců
Avian and Exotic Animal 
Diseases**

CS/ 
Ang DSP P, K / 4 31. 5. 2021

30. 10. 2020
31. 5. 2021

31. 12. 2024

Choroby psů, koček a zájmových zvířat
Diseases of dogs, cats and companion 
animals*

Vet / FVL Choroby koní** CS/ 
- DSP P, K / 4 31. 5. 2021

30. 10. 2020
31. 5. 2021

31. 12. 2024

Choroby koní, přežvýkavců, prasat 
a drůbeže*
Diseases of horses, ruminants, swine and 
poultry*

Vet / FVL Choroby přežvýkavců a prasat** CS/ 
- DSP P, K / 4 31. 3. 2017 

31. 10. 2019
31. 12. 2019
31. 12. 2024

Choroby koní, přežvýkavců, prasat 
a drůbeže
Diseases of horses, ruminants, swine and 
poultry*

Vet / FVL

Veterinární mikrobiologie 
a imunologie
Veterinary Microbiology and 
Immunology***

CS/ 
Ang DSP P, K / 4 1. 11. 2017 

31. 10. 2019
31. 12. 2019
31. 12. 2024

nebude pokračovat

Souč. VŠ Obor CS/
Ang Typ Forma/ 

Doba
Akreditace 

(původní) do 

Skutečně lze přijímat do / 
Podle akreditace lze 

přijímat do 
/ Akreditace do 

Předpokládaná změna po vnitřní 
akreditaci na Program

Vet / FVL Veterinární parazitologie
Veterinary Parasitology***

CS/ 
Ang DSP P, K / 4 1. 11. 2017 

31. 10. 2019
31. 12. 2019
31. 12. 2024

nebude pokračovat

Vet / FVL

Infekční choroby 
a epizootologie
Infectious Diseases and 
Veterinary Epidemiology***

CS/ 
Ang DSP P, K / 4 1. 11. 2017 

31. 10. 2019
31. 12. 2019
31. 12. 2024

nebude pokračovat

Vet / FVL Veterinární chirurgie, ortopedie 
a zobrazovací diagnostika***

CS/ 
- DSP P, K / 4 1. 11. 2017 

31. 10. 2019
31. 12. 2019
31. 12. 2024

nebude pokračovat

Vet / FVHE

Choroby volně žijících zvířat 
a zvířat zoologických zahrad
Diseases of Wild and ZOO 
Animals**

CS/ 
Ang. DSP P, K / 4 31. 5. 2021

30. 10. 2020
31. 5. 2021

31. 12. 2024

Veterinární biologie a choroby volně 
žijících zvířat
Veterinary Biology and Wildlife Diseases*

Vet / FVHE Veterinární ekologie
Veterinary Ecology**

CS/ 
Ang DSP P, K / 4 31. 5. 2021

30. 10. 2020
31. 5. 2021

31. 12. 2024

Veterinární ekologie a choroby zoozvířat, 
zvěře, ryb a včel
Veterinary Ecology and Diseases of Zoo 
Animals, Game, Fish and Bees*

Vet / FVHE

Veterinární biochemie, chemie 
a biofyzika
Veterinary Biochemistry, 
Chemistry and Biophysics**

CS/ 
Ang DSP P, K / 4 31. 5. 2021

30. 10. 2020
31. 5. 2021

31. 12. 2024

Chov zvířat, výživa zvířat a biochemie
Animal Husbandry, Animal Nutrition and 
Biochemistry*

Vet / FVHE

Výživa, dietetika hospodářských 
zvířat a hygiena vegetábilií
Nutrition and Dietetics of Farm 
Animals and Hygiene of Plant 
Origin**

CS/ 
Ang DSP P, K / 4 31. 5. 2021

30. 10. 2020
31. 5. 2021

31. 12. 2024

Chov zvířat, výživa zvířat a biochemie
Animal Husbandry, Animal Nutrition and 
Biochemistry*

Vet / FVHE

Veterinární toxikologie 
a toxikologie potravin
Veterinary Toxicology and 
Toxicology of Foodstuff**

CS/ 
Ang DSP P, K / 4 31. 5. 2021

30. 10. 2020
31. 5. 2021

31. 12. 2024

Veřejné a soudní veterinářství 
a toxikologie
Veterinary Public Health, Forensic 
Veterinary Medicine and Toxicology*

Vet / FVHE

Veřejné veterinářství a ochrana 
zvířat
Veterinary Public Health and 
Animal Protection**

CS/ 
Ang DSP P, K / 4 31. 5. 2021

30. 10. 2020
31. 5. 2021

31. 12. 2024

Veřejné a soudní veterinářství 
a toxikologie
Veterinary Public Health, Forensic 
Veterinary Medicine and Toxicology* 
a dále 
Ochrana zvířat, welfare and etologie
Animal Protection, Welfare and 
Behaviour*

Vet / FVHE
Hygiena a technologie potravin
Food Hygiene and Processing 
Technology**

CS/ 
Ang DSP P, K / 4 31. 5. 2021

30. 10. 2020
31. 5. 2021

31. 12. 2024

Hygiena a technologie potravin
Food Hygiene and Technology*

Farm / FaF Farmakognozie
Pharmacognosy**

CS/ 
Ang. DSP P, K / 4 1. 11. 2021

30. 10. 2020
1. 11. 2021

31. 12. 2024

Farmakognozie
Pharmacognosy*

Farm / FaF Farmaceutická chemie
Medicinal Chemistry**

CS/ 
Ang DSP P, K / 4 31.12. 2019

31. 10. 2019
31. 12. 2019
31. 12. 2024

Farmaceutická chemie
Medicinal Chemistry*

Farm / FaF
Farmaceutická technologie – 
galenická farmacie
Pharmaceutical Technology**

CS/ 
Ang DSP P, K / 4 31.12. 2021

30. 10. 2020
31. 12. 2021
31. 12. 2024

Farmaceutická technologie 
Pharmaceutical Technology*

Farm / FaF Farmakologie a toxikologie CS/ 
- DSP P, K / 4 1. 11. 2017 

31. 10. 2019
31. 12. 2019
31. 12. 2024

Farmakologie a toxikologie
Pharmacology and Toxicology*

pokračování
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Celkově měla VFU Brno akreditovány v českém jazy-
ce – 3 doktorské studijní programy (DSP: FVL – 13 obo-
rů, FVHE – 7 oborů, FaF – 5 oborů) a v anglickém jazyce 
měla VFU Brno akreditovány 3 doktorské studijní progra-
my (DSP: FVL – 5 oborů, FVHE – 7 oborů, FaF – 3 obory). 

4.2.2. Přijímání studentů, počty studentů 
a počty absolventů v studijních programech 
doktorského vzdělávání
Zhodnocení přijímání studentů, počty studentů i počty ab-
solventů v doktorských studijních programech v českém ja-
zyce na VFU Brno za rok 2018 je uvedeno v tabulce č. 9.

Celkem v  roce 2018 bylo na VFU v  rámci českých 
doktorských studijních programů podáno 72 přihlášek 
ke studiu, bylo přijato 64 uchazečů, ke studiu na zákla-
dě přijímacího řízení se zapsalo 64 studentů, studovalo 
217 studentů, neúspěšně ukončilo studium 28 studentů 
(odešlo ze studia VFU ve všech ročnících), úspěšně ab-
solvovalo studium 31 absolventů.

Zhodnocení přijímání studentů, počty studentů i počty 
absolventů v doktorských studijních programech v anglickém 
jazyce na VFU Brno za rok 2018 je uvedeno v tabulce č. 10.

Celkem v  roce 2018 bylo na VFU podáno v  rámci 
anglických studijních programů 0 přihlášek ke studiu, 
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Souč. VŠ Obor CS/
Ang Typ Forma/ 

Doba
Akreditace 

(původní) do 

Skutečně lze přijímat do / 
Podle akreditace lze 

přijímat do 
/ Akreditace do 

Předpokládaná změna po vnitřní 
akreditaci na Program

Farm / FaF Bezpečnost a kvalita léčiv*** CS/ 
- DSP P, K / 4 31. 5. 2017 

31. 10. 2019
31. 12. 2019
31. 12. 2024

nebude pokračovat

Vysvětlivky: FVL = Fakulta veterinárního lékařství, FVHE = Fakulta veterinární hygieny a ekologie, FaF = Farmaceutická fakulta, 
Bc. = bakalářský studijní program, NaMgr. = navazující magisterský studijní program, Mgr. = (dlouhý) magisterský studijní program, DSP = doktorský studijní program, P = 
forma prezenční, K = forma kombinovaná
Obl. = oblast vzdělávání, Vet = Veterinární lékařství, Veterinární hygiena, Farm = Farmacie
CS = studijní program v českém jazyce, Ang. = studijní program v anglickém jazyce
* = studijní program, jehož akreditace se nově předpokládá na základě vnitřního akreditačního systému univerzity a do něhož budou nově přijímáni studenti po získání 
akreditace od Rady pro vnitřní hodnocení univerzity a do něhož případně přestoupí studenti ze stávajícího studijního programu
** = studijní obor, jehož akreditace byla získána v předchozím období od Akreditační komise a u něhož se předpokládá návaznost na nově akreditované studijní programy 
a do něhož budou přijímáni noví studenti do doby, kterou umožňují právní předpisy
*** = studijní obor, jehož akreditace byla získána v předchozím období od Akreditační komise a u něhož se nepředpokládá návaznost na nově akreditované studijní 
programy a do kterého již nebudou přijímáni noví studenti

Tabulka č. 9
Přijímání studentů, počty studentů i počty absolventů v českých doktorských studijních programech

Doktorské studijní 
programy

počet přihlášek ke 
studiu splňující 

požadavky přihlášky

počet uchazečů 
přijatých ke 

studiu 

počet studentů 
zapsaných na 

základě přijímacího 
řízení 

počet studentů 
zapsaných do 1. 

ročníku 

počet 
studentů 

počet 
neúspěšně 

ukončeného 
studia 

počet 
úspěšných 
absolventů 

DSP FVL 29 25 25 25 63 7 9
DSP FVHE 28 26 26 24 74 4 13
DSP FaF 15 13 13 13 80 17 9
Celkem 72 64 64 62 217 28 31

Tabulka č. 10
Přijímání studentů, počty studentů i počty absolventů v anglických doktorských studijních programech

Doktorské studijní 
programy

počet přihlášek ke 
studiu splňující 

požadavky přihlášky

počet uchazečů 
přijatých ke 

studiu 

počet studentů 
zapsaných na 

základě přijímacího 
řízení 

počet studentů 
zapsaných do 1. 

ročníku 

počet 
studentů 

počet 
neúspěšně 

ukončeného 
studia 

počet 
úspěšných 
absolventů 

DSP FVL angl. 0 0 0 0 0 0 0
DSP FVHE angl. 0 0 0 0 3 0 0
DSP FaF angl. 0 0 0 0 1 0 0
Celkem angl. 0 0 0 0 4 0 0
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Tabulka č. 10
Přijímání studentů, počty studentů i počty absolventů v anglických doktorských studijních programech

Doktorské studijní 
programy

počet přihlášek ke 
studiu splňující 

požadavky přihlášky

počet uchazečů 
přijatých ke 

studiu 

počet studentů 
zapsaných na 

základě přijímacího 
řízení 

počet studentů 
zapsaných do 1. 

ročníku 

počet 
studentů 

počet 
neúspěšně 

ukončeného 
studia 

počet 
úspěšných 
absolventů 

DSP FVL angl. 0 0 0 0 0 0 0
DSP FVHE angl. 0 0 0 0 3 0 0
DSP FaF angl. 0 0 0 0 1 0 0
Celkem angl. 0 0 0 0 4 0 0

bylo přijato 0 uchazečů, ke studiu na základě přijímací-
ho řízení se zapsalo 0 studentů, studovali 4 studenti, ne-
úspěšně ukončilo studium 0 studentů (odešlo ze studia 
VFU ve všech ročnících), úspěšně absolvovalo studium 
0 absolventů.

4.2.3. Zajištění výuky v studijních 
programech doktorského vzdělávání
V rámci hodnocení kvality činností v souvislosti s dok-
torskými studijními programy VFU Brno hodnotí pra-
vidla pro doktorské vzdělávání, sestavování studijního 
programu, standardní dobu studia, obsah studijního 
programu, garanty studijního programu a  oborovou 
radu a  školitele, předměty studijního programu a ga-
ranty předmětů, přijímání uchazečů, průběh výuky, 
ověřování znalostí, zkušeností a dovedností studentů, 

zabezpečení výuky studijními zdroji a oporami, návaz-
nost na činnosti související se vzděláváním, zabezpe-
čení výuky akademickými pracovníky, disertační prá-
ce (včetně odhalování plagiátorství), státní doktorské 
zkoušky, uplatnění absolventů, specifity pro studijní 
program v cizím jazyce.

V roce 2018 byly v rámci hodnocení kvality činností 
hodnoceny některé parametry zajištění výuky v doktor-
ských studijních programech. Jejich posouzení je uvede-
no v tabulce č. 11 a 12. 

Z tabulky vyplývá zajištění studijního programu ga-
rantem studijního programu, členy oborové rady s úvaz-
kem 1,0 na VFU Brno, počet řešených (ve všech roč-
nících) závěrečných prací, počet školitelů (ne školitelů 
specialistů) závěrečných prací pro jednotlivé studij-
ní programy. 

Tabulka č. 11
Hodnocení některých parametrů zajištění výuky v doktorských studijních programech v českém jazyce

Obor garant studijního programu

počet doc. 
a prof. v oborové 
radě s úvazkem 
1,0 na VFU Brno

počet řešených 
závěrečných 

prací

počet školitelů 
(ne školitelů 
specialistů) 

řešených 
závěrečných prací

Anatomie, histologie a embryologie doc. MVDr. Václav Páral, CSc. 2 4 2
Fyziologie a farmakologie prof. RNDr. Eva Matalová, Ph.D. 3 7 5
Patologická morfologie a parazitologie prof. MVDr. David Modrý, Ph.D. 4 9 3
Genetika a plemenitba zvířat prof. MVDr. et RNDr. Petr Hořín, CSc. 1 2 1
Infekční choroby, mikrobiologie a imunologie prof. MVDr. Alois Čížek, CSc. 6 5 3
Choroby psů a koček prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA 3 22 10
Choroby ptáků, plazů a drobných savců prof. MVDr. Zdeněk Knotek, CSc. 3 7 2
Choroby koní prof. MVDr. Jaroslav Hanák, DrSc. 3 8 5
Choroby přežvýkavců a prasat prof. MVDr. Jiří Smola, CSc. 5 16 2
Veterinární mikrobiologie a imunologie prof. MVDr. Miroslav Toman, Ph.D. 4 4 3
Veterinární parazitologie nerealizuje se 0 0 0
Infekční choroby a epizootologie nerealizuje se 0 0 0
Veterinární chirurgie, ortopedie a zobrazovací 
diagnostika nerealizuje se 0 0 0

Veterinární biochemie, chemie a biofyzika prof. MVDr. Petr Dvořák, CSc. 3 3 2
Choroby volně žijících zvířat a zvířat zoologických 
zahrad prof. MVDr. Stanislav Navrátil, CSc. 8 21 7

Veterinární ekologie prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl. ECZM 9 17 10
Výživa, dietetika hospodářských zvířat a hygiena 
vegetábilií prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc. 5 3 3

Veterinární toxikologie a toxikologie potravin prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc. 8 10 4
Veřejné veterinářství a ochrana zvířat doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D. 10 17 5
Hygiena a technologie potravin prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc. 5 22 6
Farmakognozie doc. PharmDr. Karel Šmejkal, Ph.D. 5 17 6
Farmaceutická chemie prof. RNDr. Jozef Csöllei, CSc. 5 12 7
Farmaceutická technologie – galenická farmacie doc. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D. 6 23 7

Farmakologie a toxikologie prof. RNDr. PhMr. Jaroslav Květina, DrSc., dr.h.c. 
(od 10. 12. 2018 doc. PharmDr. Peter Kollár, Ph.D.) 3 15 6

Bezpečnost a kvalita léčiv doc. Ing. Jiří Dohnal, CSc., MBA 6 20 7
Celkem 264 106
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Tabulka č. 12
Hodnocení některých parametrů zajištění výuky v doktorských studijních programech v anglickém jazyce

Obor garant studijního programu

počet doc. 
a prof. 

v oborové radě 
s úvazkem 1,0 
na VFU Brno

počet 
řešených 

závěrečných 
prací

počet školitelů 
(ne školitelů 
specialistů) 

řešených 
závěrečných prací

Dogs and Cats Diseases prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA 3 0 0
Avian and Exotic Animal Diseases prof. MVDr. Zdeněk Knotek, CSc. 3 0 0
Veterinary Microbiology and Immunology prof. MVDr. Miroslav Toman, Ph.D. 4 0 0
Veterinary Parasitology nerealizuje se 0 0 0
Infectious Diseases and Veterinary Epidemiology nerealizuje se 0 0 0
Diseases of Wild and ZOO Animals prof. MVDr. Stanislav Navrátil, CSc. 3 0 0
Veterinary Ecology prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl. ECZM 8 2 2
Nutrition and Dietetics of Farm Animals and Hygiene of Plant Origin prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc. 9 0 0
Veterinary Toxicology and Toxicology of Foodstuff prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc. 5 0 0
Veterinary Public Health and Animal Protection doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D. 8 0 0
Food Hygiene and Processing Technology prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc. 10 1 0
Veterinary Biochemistry, Chemistry and Biophysics prof. MVDr. Petr Dvořák, CSc. 5 0 0
Medicinal Chemistry prof. RNDr. Jozef Csöllei, CSc. 5 0 0
Pharmacognosy doc. PharmDr. Karel Šmejkal, Ph.D. 5 0 0
Pharmaceutical Technology doc. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D. 6 1 1
Celkem 4 3

4.2.4. Hodnocení výuky v studijních 
programech doktorského vzdělávání 
z pohledu studentů
Za rok 2018 bylo na VFU Brno realizováno hodnocení 
výuky z pohledu studentů doktorských studijních pro-
gramů a hodnocení studijních programů z pohledu ab-
solventů doktorských studijních programů (českých 
i v anglickém jazyce). Posouzení významných paramet-
rů týkajících se hodnocení doktorských studijních pro-
gramů z pohledu studentů na VFU Brno za rok 2018 je 
uvedeno v tabulce č. 13.

Hodnocení výuky z  pohledu studentů doktorských 
studijních programů se uskutečnilo podle směrnice 
Hodnocení výuky studenty na VFU Brno. Bylo provede-
no hodnocení výuky jen na některých fakultách studen-
ty v studijních předmětech studijních programů a byla 
vypočítána střední hodnota z hodnocení výuky studen-

ty v studijních předmětech studijních programů za celý 
akademický rok. 

Hodnocení studijních programů z pohledu absolven-
tů se uskutečnilo podle směrnice Hodnocení studijní-
ho programu absolventy na VFU Brno. Bylo provedeno 
hodnocení studijních programů absolventy. Byla vypo-
čítána střední hodnota z hodnocení studijních progra-
mů absolventy studijních programů za celý akademic-
ký rok. Tato hodnota představovala celkovou úroveň 
hodnocení doktorských studijních programů z pohle-
du absolventů.

4.2.5. Zhodnocení
Zaměření doktorských studijních programů odpovídá ve 
veterinární části vzdělávací oblasti Veterinární lékařství 
a Veterinární hygiena a ve farmaceutické části vzděláva-
cí oblasti Farmacie. 

Tabulka č. 13
Hodnocení výuky studenty v doktorských studijních programech

Doktorské studijní programy počet hodnotících  
studentů

hodnocení výuky z pohledu 
studentů

počet hodnotících 
absolventů

hodnocení stud. progr. 
z pohledu absolventů

DSP FVL neprovádí se neprovádí se 3 4,22
DSP FVHE neprovádí se neprovádí se 10 4,10
DSP FaF 16 1,23 2 4,50
Celkem nehodnoceno nehodnoceno 15 4,18

Vysvětlivky: 
Hodnocení z pohledu výuky studentů zahrnuje hodnocení na stupnici známkovací 1,2,3,4,5 kde 1 je hodnocení nejlepší a 5 je hodnocení nejhorší;
Hodnocení studijních programů z pohledu absolventů zahrnuje hodnocení na stupnici bodové 5,4,3,2,1, kde 5 je hodnocení nejlepší a 1 je hodnocení nejhorší 
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Struktura DSP oborů ve vzdělávací oblasti Veterinární 
lékařství a Veterinární hygiena zahrnuje vyšší počet men-
ších oborů DSP, obsah studia by mohl mít vyšší úroveň 
formálního sjednocení průběhu studia v  jednotlivých 
doktorských studijních programech. 

Struktura DSP oborů ve vzdělávací oblasti Farmacie 
zahrnuje strukturu oborů DSP nevyrovnané úrovně v je-
jich zabezpečení, obsah studia by mohl mít vyšší úroveň 
formálního sjednocení průběhu studia v  jednotlivých 
doktorských studijních programech. 

Přijímání studentů, počty studentů a počty absolven-
tů v studijních programech doktorského vzdělávání od-
povídají potřebné úrovni zajišťování vzdělávací činnosti 
univerzitou v českém jazyce, v anglickém jazyce je reali-
zace omezena nízkým zájmem uchazečů o toto studium 
(na úrovni samoplátců). 

Poměr počtu studentů zapsaných ke studiu na zákla-
dě přijímacího řízení k počtu přihlášek ke studiu je pro 
české studijní programy 1,16 [ 1,16 = 72/62 ] a pro ang-
lické studijní programy univerzita žádné přihlášky neob-
držela [ x = 0/0 ]. Hodnota pro české studijní programy 
vyjadřuje jen mírný převis zájmu o studium na univer-
zitě a dokládá nízký zájem uchazečů o doktorské studi-
um, který koresponduje s tímto zájmem o toto studium 
v rámci ostatních vysokých škol. Nabízená možnost stu-
dia doktorských studijních programů v anglickém jazy-
ce nebyla uchazeči v roce 2018 využita.

Poměr počtu studentů studijních programů k přepo-
čtenému počtu docentů a profesorů úrovni hodnoty 3,02 
[ 3,02 = 217/71,9 ] dokládá odpovídající personální za-
jištění výuky pro počet studentů univerzity v roce 2018, 
které odpovídá potřebě individuální výuky v doktorských 
studijních programech. 

Poměr počtu úspěšných absolventů studijních progra-
mů k počtu studentů zapsaných ke studiu na základě při-
jímacího řízení 0,48 [ 0,48 = 31/64 ] dokumentuje rám-
covou úroveň úspěšnosti studia studentů na univerzitě, 
která odpovídá náročnosti doktorského studia veterinár-
ního a farmaceutického zaměření.

Zajištění výuky v studijních programech doktorské-
ho vzdělávání odpovídalo potřebné úrovni pro studij-
ní programy veterinárního a farmaceutického zaměření.

Poměr počtu řešených disertačních prací k počtu ško-
litelů na úrovni 2,46 [ 2,46 = (264+4)/(106+3) ] doklá-
dá dostatečnou personální kapacitu univerzity k  zajiš-
tění odpovídajícího vedení disertačních prací studentů 
na univerzitě.

Hodnocení výuky v studijních programech doktorské-
ho vzdělávání z pohledu studentů a absolventů dokládá 
vnímání zajištění výuky studenty a absolventy.

Hodnota v hodnocení studenty může představovat cel-
kovou úroveň vnímání výuky v doktorských studijních 
programech studenty, nicméně hodnocení ve veterinár-
ních programech nebylo v roce 2018 realizováno, ve far-
maceutických programech byla hodnota na známkovací 

stupnici 1,23 (hodnota na bodovací stupnici 4,77), což 
je hodnocení nadstandardní (známkovací stupnice: 1 až 
2 nadstandardní, 2 až 3 standardní, 3 až 4 podstandard-
ní, 4 až 5 nedostatečné). 

Hodnota v hodnocení absolventy představuje celko-
vou úroveň hodnocení studijních programů doktorské-
ho vzdělávání jako celku absolventy studia a odpovídá 
hodnotě na známkovací stupnici 1,82 (4,18 bodů), což 
je hodnocení nadstandardní (známkovací stupnice: 1 až 
2 nadstandardní, 2 až 3 standardní, 3 až 4 podstandard-
ní, 4 až 5 nedostatečné).

4.2.6. Doporučení 
Ze zhodnocení doktorských studijních programů vyplý-
vají doporučení pro další období. 
[[ potřeba nové struktury doktorských studijních pro-

gramů ve veterinární oblasti vzdělávání ve smyslu 
menšího počtu ale širších oborů DSP, obsah studia 
by měl být upraven ve smyslu formálního sjednoce-
ní průběhu studia v jednotlivých doktorských studij-
ních programech. 

[[ potřeba nové struktury doktorských studijních progra-
mů ve farmaceutické oblasti vzdělávání ve smyslu men-
šího počtu oborů DSP podporujících kvalitní zabezpe-
čení všech oborů DSP studia, obsah studia by měl být 
upraven ve smyslu formálního sjednocení průběhu stu-
dia v jednotlivých doktorských studijních programech. 

[[ hodnocení výuky studenty představuje průběžnou úro-
veň vnímání výuky studenty v doktorských studijních 
programech, mělo být realizováno jak ve farmaceutic-
kých, tak také ve veterinárních studijních programech. 

4.3. HODNOCENÍ CELOŽIVOTNÍHO 
VZDĚLÁVÁNÍ
VFU Brno uskutečňovala v roce 2018 celoživotní vzdělá-
vání. Hodnocení kvality celoživotního vzdělání na VFU 
Brno se opíralo o směrnici Řád celoživotního vzdělává-
ní VFU Brno a o Soubor požadavků a ukazatelů výkonu 
VFU Brno a další vnitřní předpisy a normy.

Programy celoživotního vzdělávání byly posouzeny 
v roce 2018 Radou pro vnitřní hodnocení. 

VFU Brno posoudila v  roce 2018 programy celoži-
votního vzdělávání. 

4.3.1. Zaměření a struktura programů 
celoživotního vzdělávání
Programy celoživotního vzdělávání zahrnují programy ates-
tační, programy ochrany zvířat podle zákona na ochranu 
zvířat, programy profesní ostatní, programy zájmové a pro-
gramy Univerzity třetího věku. Zaměření a struktura pro-
gramů celoživotního vzdělávání odpovídá zaměření VFU 
Brno a oblastem univerzity, v nichž se realizuje vzdělává-
ní v pregraduálních a doktorských studijních programech.

Bližší údaje týkající se celoživotního vzdělávání na 
VFU Brno za rok 2018 jsou uvedeny v tabulce č. 14.

Z P R Á V A  O  V N I T Ř N Í M  H O D N O C E N Í  K V A L I T Y 



27

4.3.2. Počty účastníků celoživotního 
vzdělávání 
VFU Brno realizuje celoživotní vzdělávání v kursech za-
měřených na veterinární a i farmaceutické oblasti, s ty-
pem pro výkon povolání i  zájmové, v  rozsahu širšího 
vzdělání do 100 hodin a  užšího vzdělání do 15 hodin 
přímé výuky. Zhodnocení jednotlivých kursů z pohledu 

počtu účastníků celoživotního vzdělávání na VFU Brno 
za rok 2018 je uvedeno v tabulce č. 14.

4.3.3. Zajištění výuky v studijních 
programech celoživotního vzdělávání
V  rámci hodnocení zajišťování kvality činností v  sou-
vislosti s celoživotním vzděláváním VFU posuzuje pra-

4H O D N O C E N Í  K V A L I T Y  V Z D Ě L Á V A C Í  Č I N N O S T I

Tabulka č. 14
Počty kursů, počty účastníků, zaměření a typ kursů a rozsah kursů celoživotního vzdělávání 

Název počet 
kursů

počet 
účastníků

zaměření 
kursu typ kursu rozsah kursu

Atestační vzdělávání I. stupně 3 139 veterinární pro výkon 
povolání do 100 hod.

Zkoušky – atestační vzdělávání I. stupně 2 52 veterinární pro výkon 
povolání do 100 hod.

Atestační vzdělávání II. stupně 2 31 veterinární pro výkon 
povolání do 100 hod.

Zkoušky – atestační vzdělávání II. stupně 5 30 veterinární pro výkon 
povolání do 15 hod.

Odborný kurz pro získání odborné způsobilosti k výkonu dozoru na úseku ochrany 
zvířat proti týrání podle § 26 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, 
v platném znění, a podle vyhlášky č. 22/2013 Sb., o odborné způsobilosti k výkonu 
dozoru na úseku ochrany zvířat proti týrání

2 46 veterinární pro výkon 
povolání do 100 hod.

Kurz odborné přípravy k získání kvalifikace a odborné způsobilosti na úseku pokusných 
zvířat dle § 15d odstavce 2 písmeno a) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti 
týrání, v platném znění

2 63 veterinární pro výkon 
povolání do 100 hod.

Kurz odborné přípravy k získání kvalifikace a odborné způsobilosti na úseku pokusných 
zvířat dle § 15d odstavce 2 písmeno b), c), d) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu 
zvířat proti týrání, v platném znění

2 24 veterinární pro výkon 
povolání do 100 hod.

Odborné kurzy pro odchyt zvířat bez pána, toulavých a opuštěných zvířat a zacházení 
s nimi včetně péče o ně v útulcích pro zvířata, a pro sběr a neškodné odstraňování 
kadáverů zvířat v zájmovém chovu

5 297 veterinární pro výkon 
povolání do 100 hod.

Odborný kurz pro přepravce zvířat 1 19 veterinární pro výkon 
povolání do 100 hod.

Odborný kurz se specializací Inseminace a vpravování embryí inseminační technikou 
u skotu, ovcí a koz 2 18 veterinární pro výkon 

povolání do 100 hod.

Odborný kurz se specializací Inseminace a vpravování embryí inseminační technikou 
u koní 1 10 veterinární pro výkon 

povolání do 100 hod.

Školení proškolených osob k prohlídce ulovené volně žijící zvěře – základní kurz 5 215 veterinární zájmové do 100 hod.
Školení proškolených osob k prohlídce ulovené volně žijící zvěře – další školení 27 1485 veterinární zájmové do 15 hod.
Kurz pro zájemce o studium na VFU Brno v oborech biologie, chemie a fyzika 1 215 veterinární zájmové nad 100 hod.
Člověk a zvíře 2 61 veterinární U3V do 100 hod.
Člověk a zdravé potraviny 4 334 veterinární U3V do 100 hod.
Farmacie a veterinární medicína 2 35 veterinární U3V do 100 hod.

Zdraví a léky 2 202 zdravotní 
a farm. U3V do 100 hod.

Vzdělávání úředních veterinárních lékařů pro provádění auditů potravinářských podniků 1 24 veterinární pro výkon 
povolání do 15 hod.

Periodické školení úředních veter. lékařů způsobilých pro provádění auditů 
potravinářských podniků 1 23 veterinární pro výkon 

povolání do 15 hod.

Specializovaný kurz se zaměřením na prohlídku včelstev s rozebráním včelího díla 1 18 veterinární pro výkon 
povolání do 15 hod.

Celkem 73 3341

http://www.vfu.cz/studium/icv/kvalifikacni-a-odborne-kurzy/kurz-pracovnici-svs.html
http://www.vfu.cz/studium/icv/kvalifikacni-a-odborne-kurzy/kurz-pracovnici-svs.html
http://www.vfu.cz/studium/icv/kvalifikacni-a-odborne-kurzy/kurz-pracovnici-svs.html
http://www.vfu.cz/studium/icv/kvalifikacni-a-odborne-kurzy/kurz-pracovnici-svs.html
http://www.vfu.cz/studium/icv/kvalifikacni-a-odborne-kurzy/kurz-vs-pracovnici.html
http://www.vfu.cz/studium/icv/kvalifikacni-a-odborne-kurzy/kurz-vs-pracovnici.html
http://www.vfu.cz/studium/icv/kvalifikacni-a-odborne-kurzy/kurz-vs-pracovnici.html
http://www.vfu.cz/studium/icv/kvalifikacni-a-odborne-kurzy/kurz-pro-laboranty-techniky-osetrovatele.html
http://www.vfu.cz/studium/icv/kvalifikacni-a-odborne-kurzy/kurz-pro-laboranty-techniky-osetrovatele.html
http://www.vfu.cz/studium/icv/kvalifikacni-a-odborne-kurzy/kurz-pro-laboranty-techniky-osetrovatele.html
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vidla pro celoživotní vzdělávání, sestavování programu 
celoživotního vzdělávání, standardní dobu vzdělávání, 
obsah programu celoživotního vzdělávání, garanty pro-
gramů celoživotního vzdělávání, předměty programu 
celoživotního vzdělávání a garanty předmětů, přijímá-
ní uchazečů, průběh výuky, ověřování znalostí, zkuše-
ností a dovedností, zabezpečení výuky zdroji a opora-
mi pro vzdělávání, návaznost na činnosti související se 
vzděláváním, zabezpečení výuky výukovými pracovníky, 
kvalifikační práce (včetně odhalování plagiátorství), zá-
věrečné zkoušky, uplatnění absolventů, specifity pro dis-
tanční a kombinovanou formu vzdělávání, specifity pro 
program celoživotního vzdělávání v cizím jazyce, speci-
fity pro program celoživotního vzdělávání uskutečňova-
ný mimo sídlo VFU Brno. 

4.3.4. Hodnocení výuky v studijních 
programech celoživotního vzdělávání 
z pohledu účastníků vzdělávání
Za rok 2018 bylo na VFU Brno realizováno hodnoce-
ní výuky z pohledu absolventů programů celoživotního 
vzdělávání (tab. 15). 

Hodnocení se uskutečnilo podle směrnice Řád celo-
životního vzdělávání VFU Brno. Bylo provedeno hod-
nocení programů celoživotního vzdělávání absolventy. 
Byla vypočítána střední hodnota z  hodnocení progra-
mů celoživotního vzdělávání absolventy programů, kte-
ří úspěšně ukončili vzdělávání v příslušném roce hodno-
cení. Hodnota představuje celkovou úroveň hodnocení 
programů celoživotního vzdělávání účastníky vzdělávání.

4.3.5. Zhodnocení
Zaměření programů celoživotního vzdělávání odpoví-
dá zaměření VFU Brno a oblastem univerzity, v nichž se 
realizuje vzdělávání v pregraduálních a doktorských stu-
dijních programech.

Struktura programů celoživotního vzdělávání a je-
jich obsah zahrnuje programy atestační, programy 
ochrany zvířat podle zákona na ochranu zvířat, pro-
gramy profesní ostatní, programy zájmové a programy 
Univerzity třetího věku. Struktura programů i  jejich 
obsah je v souladu s posláním celoživotního vzdělá-
vání na VFU Brno. Programy celoživotního vzdělává-
ní by mohly být rozšířeny o programy klinického ve-
terinárního zaměření. 

Poměr počtu účastníků celoživotního vzdělávání 
k počtu studentů univerzity je 1,32 [ 1,32 = 3341/2533 ] 
a dokládá, že v počtu účastníků celoživotní vzdělávání 
přesahuje počet studentů v  pregraduálních studijních 
programech, a  dokumentuje tak významný rozsah to-
hoto vzdělávání.

Zajištění výuky v programech celoživotního vzdělává-
ní odpovídalo potřebné úrovni celoživotního vzdělávání 
veterinárního a farmaceutického zaměření.

Hodnocení výuky v programech celoživotního vzdě-
lávání z pohledu účastníků dokládá vnímání zajištění vý-
uky účastníky vzdělávání.

Hodnota hodnocení celoživotního vzdělávání účast-
níky na známkovací stupnici 1,42 je hodnocením nad-
standardním (známkovací stupnice: 1 až 2 nadstan-
dardní, 2 až 3 standardní, 3 až 4 podstandardní, 4 až 5 
nedostatečné). 

Z  výsledků hodnocení celoživotního vzdělávání na 
VFU Brno za rok 2018 vyplývá odpovídající úroveň to-
hoto vzdělávání na VFU Brno.

4.3.6. Doporučení 
Ze zhodnocení programů celoživotního vzdělávání vy-
plývají doporučení pro další období: 
[[ případné rozšíření struktury programů celoživotní-

ho vzdělávání o  programy klinického veterinární-
ho zaměření.

Z P R Á V A  O  V N I T Ř N Í M  H O D N O C E N Í  K V A L I T Y 

Tabulka č. 15
Hodnocení vzdělávání účastníky celoživotního vzdělávání 

Hodnocení účastníky celoživotního vzdělávání počet hodnotících účastníků hodnocení vzděl. progr. z pohledu absolventů

Programy atestační 32 2,25
Programy ochrany zvířat podle zákona na ochranu zvířat 199 1,17
Programy profesní ostatní 991 1,34
Programy zájmové 213 1,91
Programy U3V 311 1,42
Celkem 1746 1,42

Vysvětlivky: 
Hodnocení studijních programů z pohledu absolventů zahrnuje hodnocení na stupnici známkovací 1,2,3,4,5, kde 1 je hodnocení nejlepší a 5 je hodnocení nejhorší
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VFU Brno v  roce 2018 uskutečňovala tvůrčí činnost. 
Tvůrčí činnost představovala zejména vědeckou, výzkum-
nou, vývojovou a inovační činnost.

Hodnocení kvality tvůrčí činnosti na VFU Brno se 
opíralo o směrnici Hodnocení tvůrčí činnosti na VFU 
Brno a  o  Soubor požadavků a  ukazatelů výkonu VFU 
Brno a další vnitřní předpisy a normy.

Tvůrčí činnost byla posouzena v roce 2018 Radou pro 
vnitřní hodnocení z pohledu podávání žádosti o institu-
cionální akreditaci VFU Brno v roce 2018. 

5.1. TVŮRČÍ ČINNOST
Tvůrčí činnost se opírá o mezinárodní projekty, případně 
velké národní projekty, dále o projekty grantových agen-
tur, projekty institucionálního výzkumu, projekty speci-
fického vysokoškolského výzkumu, projekty smluvní vý-
zkumné činnosti, případně projekty další tvůrčí činnosti.

Posouzení parametrů týkajících se tvůrčí činnosti na 
VFU Brno za rok 2018 je uvedeno v tabulce č. 16.

Za rok 2018 bylo provedeno posouzení tvůrčí činnos-
ti na úrovni univerzity, které zahrnovalo souhrn projektů 
ohodnocený podle výše získaných prostředků. Výsledkem 
tvůrčí činnosti univerzity na úrovni projektů byla činnost 

o rozsahu 124 461 tis. Kč, vyjadřující součet prostředků 
v tis. Kč získaných z projektů pro VFU Brno. 

5.2. ZHODNOCENÍ
VFU Brno realizuje tvůrčí činnost na základě multizdro-
jového financování výzkumné, vývojové a inovační čin-
nosti. Struktura projektů odpovídá možnostem nabíze-
ných tvůrčích uplatnění výzkumné činnosti ve veterinární 
a farmaceutické oblasti. 

Prostředky získané na tvůrčí činnost o objemu 124 461 
tis. Kč vyjadřují významný objem této činnosti na uni-
verzitě. 

Z výpočtu poměru získaných prostředků na jedno-
ho akademického pracovníka 467,0 tis. Kč [ 467,0 = 
124461/266,5 ] lze soudit na odpovídající rozsah vý-
zkumné činnosti na VFU a lze jej označit za standardní.

Z výsledků hodnocení tvůrčí činnosti na VFU Brno 
za rok 2018 tak vyplývá odpovídající úroveň této činnos-
ti na VFU Brno.

5.3. DOPORUČENÍ 
Ze zhodnocení tvůrčí činnosti na univerzitě nevyplýva-
jí doporučení pro další období. 

O D D Í L  PÁT Ý
H O D N O C E N Í  K V A L I T Y  T V Ů R Č Í  Č I N N O S T I 

5 H O D N O C E N Í  K V A L I T Y  T V Ů R Č Í  Č I N N O S T I 

Tabulka č. 16
Posouzení tvůrčí činnosti – projektů 

Tvůrčí činnost – projekty počet tis. Kč počet tis. Kč počet tis. Kč počet tis. Kč počet tis. Kč

FVL FVL FVHE FVHE FaF FaF Rek Rek Celk Celk
Projekty grantových agentur a mez. 
projekty 13 12 661 13* 15464* 5 7849 4 9 187 35 45 161

Projekty institucionálního výzkumu 1 19 531 1 25 840 1 12 032 1 6 195 4 63 598
Projekty specifického vysokoškols. 
výzkumu 16 3 874 19 4 738 16 3 018 0 862 51 12 492

Smluvní výzkum (v rámci dopl. 
činnosti) 1 414 0 0 1 200 9 2596 11 3210

Projekty další 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem 31 36480 33 46042 23 23099 14 18840 101 124461

Vysvětlivky: 
Údaje v tabulce jsou převzaty z VZoČ 2018 a VZH 2018
* = Zahrnuje řešení projektu: International Visegrad Funds: Lump Sum related to the Visegrad/V4EaP Scholarship ve výši 78 tis. Kč.
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VFU Brno v roce 2018 uskutečňovala spolupráci s pra-
xí. Spolupráce s praxí představovala zejména odbornou 
činnost vykonávanou VFU Brno pro státní a veřejné in-
stituce, neziskové organizace, podniky a další právnické 
a fyzické osoby a zapojení praxe do činnosti VFU Brno.

VFU Brno uskutečňovala v roce 2018 činnosti naplňu-
jící její společenskou odpovědnost. Naplňování společen-
ské odpovědnosti představovalo zejména činnosti spoje-
né se šířením poznatků odborného zaměření univerzity 
a dále šíření obecných společenských hodnot ve společ-
nosti s přínosem kultivace regionálního, národního i me-
zinárodního společenského prostředí. Naplňování spole-
čenské odpovědnosti se uskutečňovalo v celé šíři poslání 
VFU Brno jako vysokoškolské instituce.

Hodnocení kvality spolupráce s  praxí a  naplňová-
ní společenské odpovědnosti na VFU Brno se opíralo 
o směrnici Hodnocení spolupráce s praxí a naplňování 
společenské odpovědnosti na VFU Brno a o Soubor po-
žadavků a ukazatelů výkonu VFU Brno a dalších vnitř-
ních předpisů a norem.

Spolupráce s praxí a naplňování společenské odpo-
vědnosti byla posouzena v roce 2018 Radou pro vnitřní 
hodnocení z pohledu podávání žádosti o institucionální 
akreditaci VFU Brno v roce 2018. 

6.1. SPOLUPRÁCE S PRAXÍ A NAPLŇOVÁNÍ 
SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI
Spolupráce s praxí se opírala o 
[[ činnost na úrovni poskytování praxi odborné služby 

vysokého profesního standardu (zejména v rámci ve-
terinární, hygienické a farmaceutické činnosti usku-
tečňované univerzitou v areálu univerzity i mimo ni, 
a dále realizací zemědělské činnosti na ŠZP aj.),

[[ poskytování odborného poradenství pro subjekty pra-
xe (zejména v rámci veterinární, hygienické a farma-
ceutické činnosti),

[[ společně s praxí organizování vzdělávacích aktivit pro 
studenty, absolventy a  veřejnost (zejména volitelné 
přednášky zástupců z praxe pro studenty na univer-
zitě, a společné přednášky zástupců univerzity a pra-
xe pro absolventy aj.),

[[ členství v národních odborných společenstvích, 
 
a dále 
[[ zapojování praxe do formování vzdělávání na vyso-

ké škole a do konkrétní výuky k předávání praktic-
kých zkušeností a dovedností z praxe v rámci vzdělá-

vání (zejména účast zástupců praxe ve Vědecké radě 
VFU Brno, ve Správní radě VFU Brno, a v dalších or-
gánech VFU Brno a fakult; a účast zástupců praxe na 
výuce studentů při přednáškách a vybraných praktic-
kých cvičeních),

[[ zapojování praxe do zajišťování stáží a praxí studentů 
na pracovištích, v nichž absolventi nachází své uplat-
nění (zejména široké zapojení praxe do výuky stu-
dentů formou praxí studentů na pracovištích soukro-
mých veterinárních lékařů, státní veterinární správy, 
diagnostických laboratoří, provozů jatek, a lékáren),

[[ zapojování praxe do orgánů VFU Brno k pozitivnímu 
ovlivňování směrování činnosti univerzity a do proce-
sů ověřování znalostí studentů (zejména účast zástup-
ců praxe v komisích státních závěrečných zkoušek).

 
Naplňování společenské odpovědnosti se opíralo o 
[[ realizaci šíření poznatků odborného zaměření univer-

zity a dále šíření obecných společenských hodnot na 
úrovni státní a veřejné správy, regionální samosprávy, 
organizací, institucí, podniků a dalších právnických 
a fyzických osob s přínosem kultivace regionálního, 
národního i mezinárodního společenského prostředí,

[[ vytváření příležitosti kultivované výměny informa-
cí a názorů v oblasti odborného zaměření univerzity 
a  také obecných společenských hodnot (uskutečňo-
vání přednášek ve vzdělávacích oblastech univerzity 
s diskusí dostupných pro veřejnost),

[[ zapojování VFU Brno do připomínkových rozhodo-
vacích procesů státní a veřejné správy a samosprávy 
(připomínkování právních předpisů na úrovni záko-
nů, nařízení vlády a vyhlášek pro MZe a SVS, a pro 
MZd, týkajících se zejména veterinární péče, ochra-
ny zvířat proti týrání, léčiv a farmaceutické činnosti),

[[ organizace sportovních, kulturních, zájmových 
a  společenských aktivit zvyšujících standard obec-
ných společenských hodnot a jejich vnímání veřej-
ností se zaměřením na zvyšování kultury společen-
ského prostředí (organizace sportovních aktivit, ple-
sů, majálesů, kynologických a hipologických a my-
sliveckých soutěží, koncertů, a dalších akcí v areálu 
VFU Brno i mimo něj).

Posouzení některých parametrů týkajících se hodno-
cení spolupráce s praxí a naplňování společenské odpo-
vědnosti na VFU Brno za rok 2018 je uvedeno v tabul-
ce č. 17.

O D D Í L  Š E S T Ý
H O D N O C E N Í  K V A L I T Y  V E  S P O L U P R Á C I 
S  P R A X Í  A  N A P L Ň O V Á N Í  S P O L E Č E N S K É 
O D P O V Ě D N O S T I

 H O D N O C E N Í  K V A L I T Y  V E  S P O L U P R Á C I  S  P R A X Í 6
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6.2. ZHODNOCENÍ
Za rok 2018 bylo na VFU Brno realizováno hodno-
cení spolupráce s  praxí a  společenské odpovědnosti. 
Hodnocení se uskutečnilo podle směrnice Hodnocení 
spolupráce s praxí a naplňování společenské odpověd-
nosti na VFU Brno. 

Bylo provedeno posouzení spolupráce s  praxí na 
úrovni univerzity, které zahrnovalo zhodnocení po-
čtu bodů z uskutečněné spolupráce s praxí na základě 
HAP systému univerzity. Výsledkem posouzení spolu-
práce s praxí univerzity byl počet 15644 bodů ze spo-
lupráce s praxí na národní úrovni při naplňování tře-
tí role univerzity.

Z výpočtu poměru bodů v rámci spolupráce s praxí 
na národní úrovni na jednoho akademického pracovníka 
58,7 bodů [ 58,7 = 15644/266,5 ]. Tato hodnota dokládá 
úroveň spolupráce s praxí odpovídající počtu bodů 6,9 
pracovních dnů činnosti (6,9 = 58,7/8,5) na jednoho pra-
covníka (počet bodů na jeden pracovní den 8,5 = počet 
hodin pracovní činnosti denně). Tuto úroveň spolupráce 
s praxí na národní úrovni lze považovat za odpovídající.

Bylo provedeno posouzení společenské odpovědnosti 
na úrovni univerzity, které zahrnovalo zhodnocení počtu 
hodin činností společenské odpovědnosti VFU. Výsledkem 
posouzení společenské odpovědnosti univerzity byl počet 
811 hodin naplňování společenské odpovědnosti VFU na 
národní úrovni při naplňování třetí role univerzity.

Z výpočtu poměru bodů v rámci naplňování spole-
čenské odpovědnosti na národní úrovni na jednoho aka-
demického pracovníka 3,0 body [ 3,0 = 811/266,5 ] lze 
hodnotit tak, že univerzita vykonává činnosti naplňující 
její společenskou odpovědnost. 

Z výsledků hodnocení spolupráce s praxí a naplňování 
společenské odpovědnosti na VFU Brno za rok 2018 vyplývá 
odpovídající úroveň rozsahu spolupráce s praxí a přiměřený 
rozsah naplňování společenské odpovědnosti akademický-
mi pracovníky VFU odpovídající možnostem VFU Brno.

6.3. DOPORUČENÍ 
Ze zhodnocení spolupráce s praxí a naplňování spole-
čenské odpovědnosti na univerzitě nevyplývají doporu-
čení pro další období. 

Z P R Á V A  O  V N I T Ř N Í M  H O D N O C E N Í  K V A L I T Y 

Tabulka č. 17
Posouzení spolupráce s praxí a společenské odpovědnosti

Spolupráce s praxí počet bodů počet bodů počet bodů počet bodů počet bodů
FVL FVHE FaF Rekt Celk

Odborná činnost veterinární, hygienická a farmaceutická (bodů) 12867 337 612 neh. 13816
Jiná odborná činnost pro praxi (bodů) 364 38 72 neh. 474
Odborné poradenství pro praxi (bodů) 571 152 135 neh. 858
Organizace odborných vzdělávacích aktivit jménem VFU pro praxi (bodů) 29 37 27 neh. 93
Členství v národních odborných společenstvích (bodů) 25 26 51 neh. 102
Jiná spolupráce s praxí (bodů) 37 216 48 neh. 301
Celkem (bodů) 13893 806 945 neh. 15644
Společenská odpovědnost 
Šíření poznatků odborného zaměření univerzity a dále šíření obecných společenských hodnot 
a vytváření příležitostí kultivované výměny informací a názorů (bodů) 21 17 58 96

Zapojování se do připomínkových rozhodovacích procesů státní a veřejné správy 
a samosprávy (bodů) 5 70 185 260

Organizace sportovních, kulturních, zájmových a společenských aktivit (bodů) 340 23 14 377
Jiné aktivity společenské odpovědnosti (bodů) 8 48 22 78
Celkem (bodů) 374 158 279 811

Vysvětlivky: body = body jsou vypočítávány z HAP systému jednotlivých fakult
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VFU Brno uskutečňuje mezinárodní činnost. Mezinárodní 
činnost představuje zejména vzdělávací, tvůrčí činnost 
a činnost naplňující spolupráci s praxí a společenskou od-
povědnost VFU Brno s mezinárodním dopadem.

Hodnocení mezinárodní činnosti na VFU Brno se opí-
ralo o Soubor požadavků a ukazatelů výkonu VFU Brno.

Mezinárodní činnost byla posouzena v  roce 2018 
Radou pro vnitřní hodnocení z  pohledu podávání žá-
dosti o institucionální akreditaci VFU Brno v roce 2018. 

7.1. MEZINÁRODNÍ ČINNOST
Hodnocení mezinárodní činnosti se opíralo o meziná-
rodní činnost ve vzdělávání zahrnující 
[[ počet studentů studujících v cizím jazyce celý studij-

ní program,
[[ počet mezinárodních letních škol v cizím jazyce,
[[ počet členství VFU Brno nebo jejích součástí nebo jed-

notlivých akademických pracovníků v mezinárodních 
vzdělávacích společenstvích (nebo smluv s převahou 
spolupráce ve vzdělávací činnosti).

Hodnocení mezinárodní činnosti se opíralo o meziná-
rodní činnost v tvůrčí činnosti zahrnující 
[[ počet projektů tvůrčí činnosti v mezinárodních gran-

tových agenturách,
[[ realizace tvůrčí činnosti s mezinárodními výstupy,
[[ počet členství VFU Brno nebo jejích součástí nebo jed-

notlivých akademických pracovníků v mezinárodních 
vědeckých a výzkumných společenstvích (nebo smluv 
s převahou spolupráce v tvůrčí činnosti).

Hodnocení mezinárodní činnosti se opíralo o meziná-
rodní činnost na úrovni spolupráce s praxí a naplňování 
celospolečenské odpovědnosti zahrnující 
[[ aktivity v rámci mezinárodní spolupráce s praxí (nebo 

aktivit s převahou mezinárodní spolupráce s praxí),
[[ členství VFU Brno nebo jejích součástí nebo jednotli-

vých akademických pracovníků v mezinárodních spo-
lečnostech s činností souvisejících s odbornou činnos-
tí VFU Brno (nebo činnostech s převahou mezinárod-
ní spolupráce s praxí),

[[ aktivity v  rámci naplňování společenské odpověd-
nosti VFU Brno (nebo aktivit s převahou naplňová-
ní společenské odpovědnosti VFU Brno) s meziná-
rodním dopadem,

[[ členství VFU Brno nebo jejích součástí nebo jednot-
livých akademických pracovníků v  mezinárodních 

společnostech s činností související se společenskou 
odpovědností VFU Brno (nebo s činností s převahou 
činností souvisejících se společenskou odpovědnos-
tí VFU Brno).

Hodnocení mezinárodní činnosti se opíralo o meziná-
rodní činnost v rámci mobilit, 
[[ počet studentodnů studentů vyslaných vysokou ško-

lou na zahraniční pracoviště,
[[ počet studentodnů studentů přijatých vysokou školou 

ze zahraničních pracovišť,
[[ počet učitelodnů akademických pracovníků vyslaných 

vysokou školou na zahraniční pracoviště,
[[ počet učitelodnů akademických pracovníků přijatých 

vysokou školou ze zahraničních pracovišť.

Posouzení významných parametrů týkajících se hodno-
cení mezinárodní činnosti na VFU Brno za rok 2018 je 
uvedeno v tabulce č. 19.

7.2. ZHODNOCENÍ
Bylo provedeno posouzení mezinárodní činnosti na úrov-
ni univerzity, které zahrnovalo zhodnocení mezinárod-
ní činnosti ve vzdělávání, v tvůrčí činnosti, ve spoluprá-
ci s  praxí a  naplňování celospolečenské odpovědnosti 
a dále v zhodnocení rozsahu mobilit studentů a akade-
mických pracovníků.

Výsledkem posouzení mezinárodní činnosti ve vzdě-
lávání byl počet 229 studentů studujících v cizím jazy-
ce a počet 2 mezinárodních letních škol organizovaných 
VFU Brno.

Z výpočtu poměru počtu studentů studujících v cizím 
jazyce k celkovému počtu studentů byla zjištěna hodno-
ta 0,0842 [ 0,0842 = (228+4)/(228+4+2305+217) ]. Tato 
hodnota dokládá podíl studentů studujících v cizím ja-
zyce na univerzitě. Tento podíl je velmi dobrý.

Výsledkem posouzení mezinárodní činnosti v  tvůr-
čí činnosti byl 1 projekt v  mezinárodních grantových 
agenturách a  108 mezinárodních výstupů tvůrčí čin-
nosti, tj. publikačních výstupů společných se zahranič-
ními pracovišti.

Z výpočtu poměru počtu publikací společných se za-
hraničními pracovišti ve vědeckých impaktovaných ča-
sopisech na jednoho akademického pracovníka byla 
zjištěna hodnota 0,41 [ 0,41 = 108/266,5 ]. Tuto úro-
veň mezinárodní publikační činnosti lze považovat za 
odpovídající.

O D D Í L  S E D M Ý
H O D N O C E N Í  K V A L I T Y  M E Z I N Á R O D N Í 
Č I N N O S T I 

7H O D N O C E N Í  K V A L I T Y  M E Z I N Á R O D N Í  Č I N N O S T I 
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Z P R Á V A  O  V N I T Ř N Í M  H O D N O C E N Í  K V A L I T Y 

Tabulka č. 18
Posouzení mezinárodní činnosti

Mezinárodní činnost ve vzdělávání FVL FVHE FaF Rek Celkem
Studenti studující v cizím jazyce celý studijní program (počet) 185 16 31 0 232
Mezinárodní letní školy v cizím jazyce (počet) 1 1 0 0 2
Členství VFU Brno nebo jejích součástí nebo jednotlivých akademických pracovníků v mezinárodních vzdělávacích 
společenstvích (nebo smluv s převahou spolupráce ve vzdělávací činnosti) (bodů) 2 2 1 2 7

Mezinárodní činnost v tvůrčí činnosti -
Projekty tvůrčí činnosti v mezinárodních grantových agenturách (počet) 0 1 0 0 1
Realizace tvůrčí činnosti s mezinárodními výstupy (počet publikačních výstupů v časopisech s IF společné se zahraničními autory) 28,9 25,3 44,6 9,3 108,1
Členství VFU Brno nebo jejích součástí nebo jednotlivých akademických pracovníků v mezinárodních vědeckých 
a výzkumných společenstvích (nebo smluv s převahou spolupráce v tvůrčí činnosti) (bodů) 3 22 16 0 41

Mezinárodní činnost na úrovni spolupráce s praxí a naplňování celospolečenské odpovědnosti -
Aktivity v rámci mezinárodní spolupráce s praxí (nebo aktivit s převahou mezinárodní spolupráce s praxí) (bodů) 23 1 338 0 362
Členství VFU Brno nebo jejích součástí nebo jednotlivých akademických pracovníků v mezinárodních společnostech s činností 
souvisejících s odbornou činností VFU Brno (nebo činnostech s převahou mezinárodní spolupráce s praxí) (bodů) 72 27 24 0 123

Jiná spolupráce s praxí v mezinárodní činnosti (bodů) 120 30 15 0 165
Aktivity v rámci naplňování společenské odpovědnosti VFU Brno (nebo aktivit s převahou naplňování společenské 
odpovědnosti VFU Brno) s mezinárodním dopadem (bodů) 15 750 50 0 815

Členství VFU Brno nebo jejích součástí nebo jednotlivých akademických pracovníků v mezinárodních společnostech 
s činností souvisejících se společenskou odpovědností VFU Brno (nebo s činností s převahou činností souvisejících se 
společenskou odpovědností VFU Brno) (bodů)

6 0 12 0 18

Jiné mezinárodní spolupráce v rámci společenské odpovědnosti s mezinárodní činností (bodů) 0 13 0 0 13
Mezinárodní činnost v mobilitách
Studentodny pobytu studentů vyslaných vysokou školou na zahraniční pracoviště 2011 2535 4461 0 9007
Studentodny pobytu studentů přijatých vysokou školou ze zahraničních pracovišť 8379 1971 9519 0 19869
Učitelodny akademických pracovníků vyslaných vysokou školou na zahraniční pracoviště 19 32 15 0 66
Učitelodny akademických pracovníků přijatých vysokou školou ze zahraničních pracovišť 57 115 29 0 201

Vysvětlivky: 
Údaje o mobilitách převzaté z VZoČ 2018 (Erasmus, CEEPUS, IMA, přímá spolupráce, Mezinárodní školy, kdy studentoměsíc = 30 dní a učitelotýden = 7 dní) 

Výsledkem posouzení ve spolupráci s praxí a naplňo-
vání celospolečenské odpovědnosti na mezinárodní úrov-
ni byl počet 1496 bodů podle systému HAP.

Z výpočtu poměru počtu bodů ohodnocujících spo-
lupráci s praxí a naplňování celospolečenské odpověd-
nosti na mezinárodní úrovni na jednoho akademic-
kého pracovníka byla zjištěna hodnota 5,61 [ 5,61 = 
1496/266,5 ]. Tuto úroveň mezinárodní spolupráce 
s praxí a naplňování celospolečenské odpovědnosti lze 
považovat za doklad realizace této činnosti univerzi-
tou a naplňování tak její odpovědnosti i v této oblasti.

Výsledkem posouzení mobilit byl počet 28876 studen-
todnů mobilit studentů a 267 učitelodnů mobilit akade-
mických pracovníků.

Z výpočtu poměru počtu studentodnů mobilit k po-
čtu studentů univerzity byla zjištěna hodnota 10,5 [ 10,5 
= (9007 + 19869) / (2754) ]. Tato hodnota dokládá roz-
sah mezinárodních studentských mobilit (vysílání i při-
jímání studentů) k celkovému počtu studentů univerzity. 

Z výpočtu poměru počtu učitelodnů mobilit k počtu 
akademických pracovníků univerzity byla zjištěna hod-
nota 1,0 [ 1,0 = (66+201)/(266,5) ]. Tato hodnota dokládá 
rozsah mezinárodních učitelských mobilit (vysílání i při-

jímání studentů) k celkovému počtu akademických pra-
covníků. Tato hodnota je považována za nízkou.

Velmi pozitivní z pohledu zhodnocení kreditu uni-
verzity je, že poměr přijatých studentů a učitelů (studen-
todny a učitelodny) k počtu vyslaných studentů a učitelů 
(studentodny a učitelodny) vykazuje hodnotu 2,2 [ 2,2 = 
(19869+201)/(9007+66) ]. Univerzita tak zaznamenává 
výrazný převis v zájmu o pobyty na VFU Brno studentů 
a učitelů ze zahraničí, než může sama realizovat v rámci 
vysílání studentů a učitelů do zahraničí. 

Z výsledků hodnocení mezinárodní činnosti na VFU 
Brno za rok 2018 vyplývá odpovídající úroveň dosažená 
v mezinárodní činnosti na VFU Brno, nicméně z nízké 
hodnoty mobilit učitelů je zřejmá nezbytnost podpory 
mobilit učitelů na zahraniční pracoviště. 

7.3. DOPORUČENÍ 
Ze zhodnocení mezinárodní činnosti na univerzitě vy-
plývají doporučení pro další období
[[ směřování podpory pro mobility učitelů na zahra-

niční pracoviště k  získání poznatků ze zahrani-
čí a  dalšímu prohlubování mezinárodního kredi-
tu univerzity. 
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VFU Brno v roce 2018 uskutečňovala činnosti zaměře-
né na hodnocení studentů, doktorandů a účastníků ce-
loživotního vzdělávání a  dále činnosti naplňující péči 
o studenty.

Hodnocení studentů, doktorandů a účastníků celoži-
votního vzdělávání na VFU Brno se opíralo o směrnici 
Hodnocení studentů na VFU Brno, hodnocení účastníků 
celoživotního vzdělávání a hodnocení činnosti naplňující 
péči o studenty se opíralo o Soubor požadavků a ukazate-
lů výkonu VFU Brno a o další vnitřní předpisy a normy.

Činnosti týkající se hodnocení studentů, doktoran-
dů a účastníků celoživotního vzdělávání a dále činnos-
ti naplňující péči o studenty byly posouzeny v roce 2018 
Radou pro vnitřní hodnocení z  pohledu podávání žá-
dosti o institucionální akreditaci VFU Brno v roce 2018. 

8.1. ČINNOSTI TÝKAJÍCÍ SE STUDENTŮ 
A ÚČASTNÍKŮ CELOŽIVOTNÍHO 
VZDĚLÁVÁNÍ 
Hodnocení činností naplňujících péči o studenty se opí-
ralo o hodnocení stipendijních programů pro studenty 
souvisejících s obsahem studijního programu, stipendij-
ních programů pro studenty podporujících další náleži-
tosti související se studiem (ubytovací stipendia, sociální 
stipendia a jim obdobná stipendia), možností ubytová-
ní nebo zprostředkování ubytování v souvislosti se stu-
diem studentů, možností stravování studentům v  sou-
vislosti s jejich studiem, poskytování studentům zvláštní 
péče v souvislosti s jejich specifickými potřebami (např. 
péče o handicapované studenty aj.), poskytování zvláštní 
péče nadaným studentům, nabízení zprostředkování lé-
kařské péče pro studenty, zajišťování bezpečnosti a ochra-
ny zdraví studentů v průběhu studia (např. proškolování 
v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti práce, ochranné 
pracovní pomůcky, bezpečnostní opatření při praktic-
ké činnosti studentů, odborné vedení a dohled kvalifi-
kovanými a odpovědnými pracovníky apod.), nabízení 
pojištění pro studenty, nabízení sportovních aktivit pro 
studenty, nabízení zájmových aktivit pro studenty (pro-
fesní, kulturní, společenské aj.) a poskytování případně 
jiné podpory studentům.

Hodnocení studentů bakalářských a  magisterských 
studijních programů se opíralo o hodnocení znalostí stu-
dentů ze všech studijních předmětů a o zhodnocení po-
čtu studentů, kteří úspěšně zakončili studium ve všech 
studijních programech příslušného akademického roku 

studia pro bakalářské a magisterské studijní programy, 
a o zhodnocení počtu studentů, kteří úspěšně zakonči-
li celé studium.

Hodnocení studentů doktorských studijních progra-
mů se opíralo o hodnocení znalostí studentů ze všech stu-
dijních předmětů a o zhodnocení počtu studentů, kteří 
úspěšně zakončili studium ve všech studijních progra-
mech příslušného akademického roku studia pro dok-
torské studijní programy, a o zhodnocení počtu studen-
tů, kteří úspěšně zakončili celé studium.

Hodnocení účastníků celoživotního vzdělávání se opí-
ralo o hodnocení znalostí účastníků celoživotního vzdě-
lávání v daném akademickém roce a o zhodnocení počtu 
účastníků celoživotního vzdělávání, kteří úspěšně zakon-
čili vzdělávání v daném akademickém roce.

Posouzení parametrů týkajících hodnocení studentů 
a účastníků celoživotního vzdělávání na VFU Brno za 
rok 2018 je uvedeno v tabulce č. 19.

Bylo provedeno posouzení hodnocení studentů baka-
lářských a magisterských studijních programů na úrov-
ni univerzity. Výsledkem posouzení byla střední hodnota 
v hodnocení znalostí studentů bakalářských a magister-
ských studijních programů 2,33 na VFU Brno, což je hod-
nocení standardní, počet 2458 studentů, kteří úspěšně za-
končili vzdělávání příslušného akademického roku a počet 
557 studentů, kteří úspěšně zakončili celé vzdělávání.

Bylo provedeno posouzení hodnocení studentů dok-
torských studijních programů na úrovni univerzity. 
Výsledkem posouzení byla střední hodnota v hodnoce-
ní znalostí studentů doktorských studijních programů 
1,30 na VFU Brno, což je hodnocení nadstandardní, po-
čet 209 studentů, kteří úspěšně zakončili vzdělávání pří-
slušného akademického roku a počet 31 studentů, kteří 
úspěšně zakončili celé vzdělávání.

Bylo provedeno posouzení hodnocení účastníků ce-
loživotního vzdělávání na úrovni univerzity. Výsledkem 
posouzení byla střední hodnota v  hodnocení znalostí 
účastníků celoživotního vzdělávání 1,08 na VFU Brno 
což je hodnocení nadstandardní, počet 3259 účastníků, 
kteří úspěšně zakončili vzdělávání příslušného akade-
mického roku a počet 3111 účastníků, kteří úspěšně za-
končili celé vzdělávání.

8.2. ZHODNOCENÍ
Z výsledků hodnocení studentů a účastníků celoživot-
ního vzdělávání na VFU Brno za rok 2018 vyplývá úro-

O D D Í L  O S M Ý
H O D N O C E N Í  K V A L I T Y  T Ý K A J Í C Í 
S T U D E N T Ů  A  Ú Č A S T N Í K Ů  C E L O Ž I V O T N Í H O 
V Z D Ě L Á V Á N Í

8 H O D N O C E N Í  K V A L I T Y  T Ý K A J Í C Í  S T U D E N T Ů
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veň v znalostech a zakončování studia a vzdělávání na 
VFU Brno.

V  bakalářských a  magisterských studijních progra-
mech jsou znalosti studentů na úrovni střední známky 
2,33, což je úroveň standardní (známkovací stupnice: 1 až 
2 nadstandardní, 2 až 3 standardní, 3 až 4 podstandard-
ní, 4 nedostatečné), míra úspěšného zakončování přísluš-
ného akademického roku byla 0,97 [ 0,97 = 2458/2533 ], 
což je míra vysoká.

V  doktorských studijních programech jsou znalosti 
studentů na úrovni střední známky 1,30, což je úroveň 
nadstandardní (známkovací stupnice: 1 až 2 nadstandard-
ní, 2 až 3 standardní, 3 až 4 podstandardní, 4 nedostateč-

né), míra úspěšného zakončování příslušného akademic-
kého roku byla 0,96 [ 0,97 = 209/217 ], což je míra vysoká.

V programech celoživotního vzdělávání jsou znalosti 
účastníků na úrovni střední známky 1,08, což je úroveň 
nadstandardní (známkovací stupnice: 1 až 2 nadstandard-
ní, 2 až 3 standardní, 3 až 4 podstandardní, 4 nedostateč-
né), míra úspěšného zakončování příslušného akademické-
ho roku byla 1,00 [ 1,00 = 3259/3259 ], což je míra vysoká.

8.3. DOPORUČENÍ 
Ze zhodnocení týkajících se studentů a účastníků celo-
životního vzdělávání na univerzitě nevyplývají doporu-
čení pro další období. 

Z P R Á V A  O  V N I T Ř N Í M  H O D N O C E N Í  K V A L I T Y 

Tabulka č. 19
Posouzení studentů a účastníků celoživotního vzdělávání

Hodnocení studentů bakalářských a magisterských studijních programů počet 
studentů 

střední hodnota 
v hodnocení znalostí 

studentů ze všech 
studijních předmětů

počet studentů, kteří 
úspěšně zakončili 

studium příslušného 
akademického roku

počet studentů, 
kteří úspěšně 
zakončili celé 

studium 
Veterinární lékařství Mgr. 886 2,31 894 160
Veterinární hygiena a ekologie Mgr. 400 2,71 377 80
Bezpečnost a kvalita potravin Bc. 117 2,67 125 46
Bezpečnost a kvalita potravin Mgr. 72 2,00 79 35
Ochrana zvířat a welfare Bc. 227 2,22 185 50
Ochrana zvířat a welfare Mgr. 84 2,08 77 37
Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii Bc. 17 2,71 7 -
Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii Mgr. 0 - - -
Farmacie Mgr. 730 2,19 714 149
Celkem 2533 2,33 2458 557

Hodnocení studentů doktorských studijních programů počet 
studentů 

střední hodnota 
v hodnocení znalostí 

studentů ze všech 
studijních předmětů

počet studentů, kteří 
úspěšně zakončili 

studium příslušného 
akademického roku

počet studentů, 
kteří úspěšně 
zakončili celé 

studium 
DSP FVL 63 1,31 52 9
DSP FVHE 74 1,37 68 13
DSP FaF 80 1,22 89 9
Celkem 217 1,30 209 31

Hodnocení účastníků celoživotního vzdělávání počet 
účastníků 

střední hodnota 
v hodnocení znalostí 

účastníků 

počet účastníků, 
kteří úspěšně 

zakončili vzdělávání 
příslušného 

akademického roku

počet 
účastníků, 

kteří úspěšně 
zakončili celé 

vzdělávání 
Programy atestační 170 1,18 170 77
Programy ochrany zvířat podle zákona na ochranu zvířat 430 1,00 430 430
Programy profesní ostatní 1812 1,00 1812 1812
Programy zájmové 215 1,89 215 215
U3V 632 1,00 632 577
Celkem 3259 1,08 3259 3111

Vysvětlivky: 
střední hodnota v hodnocení znalostí studentů ze všech studijních předmětů a účastníků je hodnocení na stupnici známkovací 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4, kde 1 je hodnocení 
nejlepší a 4 je hodnocení nejhorší
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VFU Brno v roce 2018 uskutečnila hodnocení akademic-
kých a neakademických pracovníků. 

Pracovníci působí na fakultách a v rámci nich na jed-
notlivých organizačních složkách (ústavy a kliniky a dal-
ší fakultní pracoviště) a dále na celouniverzitních pra-
covištích. 

Hodnocení pracovníků na VFU Brno se opíralo 
o směrnici Hodnocení akademických a neakademických 
pracovníků VFU Brno a další vnitřní předpisy a normy.

Zhodnocení akademických i  neakademických pra-
covníků bylo posouzeno v roce 2018 Radou pro vnitřní 
hodnocení z pohledu podávání žádosti o institucionální 
akreditaci VFU Brno v roce 2018. 

V roce 2018 působili na VFU Brno profesoři, docenti, 
odborní asistenti, lektoři jako akademičtí pracovníci, a dále 
vědečtí pracovníci. Dále působili na VFU administrativní 
pracovníci, laboratorní pracovníci, techničtí pracovníci, pra-
covníci v úklidu, pomocní pracovníci, ostatní pracovníci. 

9.1. POČTY AKADEMICKÝCH 
A NEAKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ
Posouzení významných parametrů týkajících akademic-
kých a neakademických pracovníků na VFU Brno za rok 
2018 je uvedeno v tabulce č. 20 a 21.

Z tabulky je zřejmé odpovídající zabezpečení studia ve 
veterinární vzdělávací oblasti. Ve vzdělávací oblasti far-
maceutické je zabezpečení odpovídající, s výjimkou za-
jištění oborů akademickými pracovníky v kvalifikačním 
stupni profesor, které má dopad na zajišťování doktorské-
ho studia; pozitivní je vyšší počet docentů dávající předpo-
klad pro rozšíření počtu profesorů v následujícím období.

Celkem v roce 2018 působilo na VFU Brno 266,5 pře-
počtených akademických pracovníků, a dále 412,8 vědec-
kých a dalších neakademických pracovníků. 

9.2 POSOUZENÍ AKADEMICKÝCH 
A NEAKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ
Posouzení akademických a neakademických pracovníků 
se opíralo o zhodnocení přijímání pracovníků, činnost 
pracovníků, motivace pracovníků, kvalifikaci a kompe-
tence pracovníků a hodnocení pracovníků, a to na úrov-
ni akademických pracovníků a  dále neakademických 
pracovníků.

V roce 2018 bylo provedeno hodnocení akademických 
i neakademických pracovníků systémem HAP. Posouzení 
významných parametrů HAP týkajících se hodnocení 
akademických a  neakademických pracovníků na VFU 
Brno za rok 2018 je uvedeno v tabulce č. 22 a 23.

O D D Í L  D E V ÁT Ý
H O D N O C E N Í  K V A L I T Y  T Ý K A J Í C Í  S E 
P R A C O V N Í K Ů

9 H O D N O C E N Í  K V A L I T Y  T Ý K A J Í C Í  S E  P R A C O V N Í K Ů

Tabulka č. 20
Posouzení akademických pracovníků

Pracovníci AP (přepočtení) prof. doc. odb.as. asistenti lektoři Celkem AP
FVL 16,4 8,1 56,4 24,5 0 105,4
FVHE 13,5 12,8 52,6 11,1 0 90,0
FaF 4,5 16,6 29,2 12,6 0 62,9 
Rektorát 0 0 5,0 3,2 0 8,2
Celkem 34,4 37,5 143,2 51,4 0 266,5

Vysvětlivky: Údaje o počtech pracovníků převzaté z VZoČ 2018 

Tabulka č. 21
Posouzení neakademických pracovníků

Pracovníci NAP (přepočtení) věd.pr. adm. lab. tech. VŠ 
a SŠ úkl. pom. ost. Celkem NAP

FVL 6,4 18,2 35,6 7,5 29,3 1 51,0 149,0
FVHE 2,5 10,9 36,8 5,6 14,5 1,2 20,5 92,0
FaF 1,3 7,6 9,1 3,5 6,5 1 5,8 34,8
Rektorát 16,4 42,6 0 20,8 11,6 8,5 37,1 137,0
Celkem 26,6 79,3 81,5 37,4 61,9 11,7 114,4 412,8

Vysvětlivky: Údaje o počtech pracovníků převzaté z VZoČ 2018 
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Z výpočtu poměru počtu akademických pracovníků 
profesorů a docentů k počtu všech akademických pra-
covníků 0,2698 [ 0,2698 = 71,9/266,5 ] lze soudit na od-
povídající počet profesorů a docentů univerzity a lze jej 
označit za standardní (odpovídající hodnota je považo-
vána na úrovni 25% až 34% docentů a profesorů z po-
čtu akademických pracovníků, tj. na jednoho profesora 
nebo docenta mají připadat tři až dva odborní asisten-
ti nebo asistenti).

Z výpočtu poměru počtu neakademických pracovní-
ků k celkovému počtu všech pracovníků 0,6077 [ 0,6077 
= 412,8/(412,8+266,5) ] lze soudit na odpovídající počet 
neakademických pracovníků a lze jej označit za standard-
ní (odpovídající hodnota je považována na úrovni 33% 
až 66% neakademických pracovníků z počtu všech pra-
covníků, tj. na jednoho akademického pracovníka mají 
připadat 0,5 až 2 neakademičtí pracovníci; tato hodnota 
odpovídá studijním programům, které vyžadují náročné 
technicko – provozní zázemí).

Z  výpočtu střední hodnoty v  hodnocení vzdělávací 
činnosti 664 vyplývá přibližně 31% času pracovní doby 
[ 30,9 = 664/(664+1026+457)*100 ] věnovaného akade-
mickými pracovníky přímé výuce a lze jej označit za stan-
dardní (odpovídající hodnota je považována na úrovni 
1/3 času pracovní doby).

Z výpočtu střední hodnoty v hodnocení tvůrčí činnos-
ti 1026 vyplývá přibližně 48% času pracovní doby [ 47,79 

Z P R Á V A  O  V N I T Ř N Í M  H O D N O C E N Í  K V A L I T Y 

Tabulka č. 22
Posouzení akademických pracovníků

Hodnocení akademických 
pracovníků (HAP)

počet hodnocených 
pracovníků

střední hodnota 
v hodnocení vzdělávací 

činnosti

střední hodnota 
v hodnocení tvůrčí 

činnosti

střední hodnota 
v hodnocení ostat. 

činností

střední hodnota 
v hodnocení všech činností

FVL 105,4 619 716 503 1839
FVHE 90,0 720 1095 437 2252
FaF 62,9 657 1199 482 2337
Rektorát 0 0 0 0 0
Celkem 266,5 664 1026 475 2164
Celkem % 30,9 47,8 21,3

Hodnocení akademických pracovníků bylo provede-
no ve vzdělávací činnosti, v tvůrčí činnosti, v ostatních 
činnostech a  jako celkové hodnocení ve všech činnos-
tech, a to na základě systému hodnocení akademických 
pracovníků (HAP) vypočítáním střední hodnoty (bodo-
vá hodnota) s využitím stupnice: 0 až 1600 bodů je hod-
nocení podstandardní, 1601 až 2200 bodů je hodnoce-
ní standardní, 2201 a více je hodnocení nadstandardní.

Hodnocení neakademických pracovníků bylo prove-
deno nadřízeným pracovníkem a byla vypočítána střed-
ní hodnota (bodová hodnota) s využitím stupnice 0 až 5 
bodů, kde 5 je nejlepší hodnocení se závěrem: 0 = pod-
standardní se zásadními výhradami, 1 = velmi podstan-
dardní, 2 = podstandardní, 3 = standardní, 4 = nadstan-
dardní, 5 = velmi nadstandardní.

Výsledkem posouzení byla střední hodnota v hodno-
cení akademických pracovníků 2164 (mírně přesahující 
hodinový rozsah roční kapacity pracovní činnosti), což 
je hodnota standardní, a střední hodnota 3,51 v hodno-
cení neakademických pracovníků, což je podle stupnice 
hodnocení hodnota standardní.

9.3. ZHODNOCENÍ
VFU Brno zajišťuje své činnosti akademickými a neaka-
demickými pracovníky. Celkový počet akademických 
pracovníků v roce 2018 byl 266,5; neakademických pra-
covníků 412,8 

Tabulka č. 23
Posouzení neakademických pracovníků

Hodnocení neakademických pracovníků přepočtený počet hodnocených pracovníků střední hodnota v hodnocení pracovníků
FVL 149,0 3,51
FVHE 92,0 4,00
FaF 34,8 3,42
Rektorát 137,0 3,20
Celkem 412,8 3,51

Vysvětlivky: 
střední hodnota v hodnocení neakademických pracovníků je hodnocení na stupnici bodovací 5,4,3,2,1, kde 5 je hodnocení nejlepší a 0 je hodnocení nejhorší
(výpočet střední hodnoty v hodnocení pracovníků je A/B; kde A= bodové hodnocení každého pracovníka 5 až 0 násobené jeho pracovním úvazkem; B = přepočtený počet 
hodnocených pracovníků)
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= 1026/(664+1026+457)*100 ] věnovaného akademický-
mi pracovníky přímé výuce a lze jej označit za standardní 
(odpovídající hodnota je považována na úrovni 1/2 času 
pracovní doby). Z porovnání fakult vyplývá, že hodnota 
na FVL je nižší než na dalších dvou fakultách.

Z výpočtu střední hodnoty v hodnocení ostatních čin-
ností (souvisejících převážně se vzdělávací činností) 457 
vyplývá přibližně 21% času pracovní doby [ 21,3 = 457/
(664+1026+457)*100 ] věnovaného akademickými pra-
covníky přímé výuce a lze jej označit za standardní (od-
povídající hodnota je považována na úrovni dopočtu času 
tak, že součet času na přímou vzdělávací činnost a ostat-
ní činnost činí 50% pracovní doby).

Z výsledků hodnocení neakademických pracovníků 
na VFU Brno za rok 2018 je zřejmé, že úroveň neaka-
demických pracovníků je hodnocena 3,51, tj. standard-
ně (v odpovídající bodové stupnici 0 = podstandardní se 

zásadními výhradami, 1 = velmi podstandardní, 2 = pod-
standardní, 3 = standardní, 4 = nadstandardní, 5 = vel-
mi nadstandardní). 

Z výsledků hodnocení kvality akademických a ne-
akademických pracovníků na VFU Brno za rok 2018 
vyplývá odpovídající úroveň pracovníků na VFU Brno, 
tvůrčí činnost na FVL je nižší, než na dvou dalších fa-
kultách. 

9.4. DOPORUČENÍ 
Ze zhodnocení hodnocení akademických a  neakade-
mických pracovníků na univerzitě vyplývají doporuče-
ní pro další období: 
[[ zvýšení rozsahu výstupů tvůrčí činnosti na FVL k vy-

rovnání tvůrčí úrovně všech tří fakult VFU Brno 
(i  při zvážení rozsahu zabezpečování odborné čin-
nosti na FVL). 
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VFU Brno v roce 2018 uskutečňovala habilitační řízení 
a řízení ke jmenování profesorem. 

V habilitačním řízení se ověřuje vědecká kvalifikace 
uchazeče, a to zejména na základě habilitační práce a její 
obhajoby a dalších vědeckých a odborných prací, a jeho 
pedagogická způsobilost na základě hodnocení habilitač-
ní přednášky a předcházející pedagogické praxe; na zá-
kladě úspěšného habilitačního řízení může být uchazeč 
jmenován docentem. 

V řízení ke jmenování profesorem se prokazuje pe-
dagogická a vědecká kvalifikace uchazeče, a to zejména 
na základě předchozí pedagogické, vědecké a odborné 
práce, hodnocení přednášky o koncepci vědecké práce 
a výuky v daném oboru a uznání uchazeče význačnou 
osobností ve svém oboru; na základě úspěšného říze-
ní ke jmenování profesorem může být uchazeč jmeno-
ván profesorem.

Hodnocení habilitačních řízení a řízení ke jmenování 
profesorem se opíralo o směrnici Požadavky na uchaze-
če o habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem 
a o Soubor požadavků a ukazatelů výkonu VFU Brno, 
a dalších právních předpisů a norem.

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem 
byly posouzeny v roce 2018 Radou pro vnitřní hodno-

cení z pohledu podávání žádosti o institucionální akre-
ditaci VFU Brno v roce 2018. 

10.1 STRUKTURA A OBSAH OBORŮ 
HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE 
JMENOVÁNÍ PROFESOREM
Struktura habilitačních oborů a oborů pro řízení ke jme-
nování profesorem je uvedena v tabulce č. 24.

Celkově na VFU bylo v roce 2018 akreditováno na FVL 
6 oborů habilitačního řízení a 6 oborů řízení ke jmeno-
vání profesorem, na FVHE 6 oborů habilitačního říze-
ní a 6 oborů řízení ke jmenování profesorem a na FaF 4 
obory habilitačního řízení a 2 obory řízení ke jmenová-
ní profesorem. 

Obory habilitačního řízení a řízení ke jmenování pro-
fesorem obsahově odpovídají oborům doktorského stu-
dijního programu, formální shoda by mohla být posílena. 

10.2. HODNOCENÍ HABILITAČNÍCH ŘÍZENÍ 
A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM
Hodnocení habilitačních řízení a  řízení ke jmenová-
ní profesorem se opíralo o posouzení struktury oborů 
habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem, 
zhodnocení návaznosti habilitačního řízení a řízení ke 

O D D L Í L  D E S ÁT Ý
H O D N O C E N Í  K V A L I T Y  H A B I L I TA Č N Í C H 
Ř Í Z E N Í  A  Ř Í Z E N Í  K E  J M E N O V Á N Í 
P R O F E S O R E M

Tabulka č. 24
Akreditované obory pro habilitační a profesorská řízení 

Součást VŠ Název oboru habilitace a oboru řízení ke jmenování profesorem Habilitační řízení – platnost 
akreditace 

Řízení ke jmenování profesorem – 
platnost akreditace

FVL Morfologie a fyziologie 31. 7. 2019 31. 7. 2019
FVL Patologická morfologie a parazitologie 31. 7. 2023 31. 7. 2023
FVL Infekční choroby a mikrobiologie 31. 7. 2023 31. 7. 2023
FVL Genetika a reprodukce zvířat 31. 7. 2019 31. 7. 2019
FVL Choroby koní, přežvýkavců a prasat 31. 7. 2019 31. 7. 2019
FVL Choroby psů, koček a zájmových zvířat 31. 7. 2023 31. 7. 2023
FVHE Hygiena a technologie potravin 1. 11. 2023 1. 11. 2023
FVHE Ochrana zvířat a welfare 1. 11. 2023 1. 11. 2023
FVHE Veřejné veterinární lékařství a toxikologie 1. 11. 2023 1. 11. 2023
FVHE Veterinární biochemie, chemie a biofyzika 1. 11. 2019 1. 11. 2019
FVHE Veterinární ekologie a choroby volně žijících zvířat 30. 11. 2019 30. 11. 2019
FVHE Výživa, zootechnika a zoohygiena 1. 11. 2023 1. 11. 2023
FaF Farmaceutická chemie 1. 11. 2019 1. 11. 2019
FaF Farmakognosie 31. 10. 2021 31. 10. 2021
FaF Farmaceutická technologie-galenická farmacie 1. 11. 2019 x
FaF Farmakologie a toxikologie 1. 3. 2018 x

1 0H O D N O C E N Í  K V A L I T Y  H A B I L I T A Č N Í C H  Ř Í Z E N Í
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jmenování profesorem na vzdělávací a tvůrčí činnost, za-
jištění oborů habilitačního řízení a řízení ke jmenování 
profesorem akademickými pracovníky, posouzení poža-
davků na uchazeče o habilitační řízení a řízení ke jmeno-
vání profesorem, posouzení průběhu habilitačního řízení 
a řízení ke jmenování profesorem a vyhodnocení počtu 
habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem.

Posouzení významných parametrů týkajících se habili-
tačních řízení a řízení ke jmenování profesorem na VFU 
Brno za rok 2018 je uvedeno v tabulce č. 25.

Celkově na VFU byly v roce 2018 realizovány obha-
jobou na fakultě 3 habilitační řízení a 3 byly zakončeny 
jmenováním docentem, obhajobou na fakultě nebo ob-
hajobou na úrovni univerzity nebylo realizováno žádné 
řízení ke jmenování profesorem.

10.3. ZHODNOCENÍ
Z výsledků hodnocení kvality zajišťování činností týka-
jící se habilitačního řízení a řízení ke jmenování profe-
sorem na VFU Brno za rok 2018 vyplývá odpovídající 
struktura oborů habilitačního řízení a řízení ke jmeno-
vání profesorem na VFU Brno, obory habilitačního ří-

zení a  řízení ke jmenování profesorem obsahově od-
povídají oborům doktorského studijního programu, 
formální shoda oborů habilitačního řízení a řízení ke 
jmenování profesorem a oborů studijních programů by 
mohla být posílena. 

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem 
má odpovídající zajištění a průběh, počty habilitačních 
řízení dokládají realizaci těchto řízení na univerzitě, po-
čty řízení ke jmenování profesorem v roce 2018 doku-
mentují omezení těchto řízení v roce 2018. 

10.4. DOPORUČENÍ 
Ze zhodnocení činností zajišťování činností týkající se 
habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na 
univerzitě vyplývají doporučení pro další období 
[[ formální shoda oborů habilitačního řízení a  řízení 

ke jmenování profesorem a  oborů (studijních pro-
gramů) doktorských studijních programů by moh-
la být posílena, 

[[ počet řízení ke jmenování profesorem by měl být zvý-
šen na 1 řízení ke jmenování profesorem na univer-
zitě ročně. 

Z P R Á V A  O  V N I T Ř N Í M  H O D N O C E N Í  K V A L I T Y 

Tabulka č. 25
Habilitační a profesorská řízení na v roce 2018 

uchazeči FVL (počet) FVHE (počet) FaF (počet) Celkem

habilitační řízení 
- obhajoba na fakultě

MVDr. Josef Kameník, CSc., MBA
PharmDr. Aleš Franc, Ph.D.
MVDr. Hana Banďouchová, Ph.D., 

0 2 1 3

habilitační řízení
 – jmenování (rektorem)

MVDr. Markéta Sedlinská. Ph.D.
MVDr. Josef Kameník, CSc., MBA
PharmDr. Aleš Franc, Ph.D.

1 1 1 3

řízení ke jmenování profesorem 
– obhajoba na fakultě 0 0 0 0 0

řízení ke jmenování profesorem 
– obhajoba na univerzitě 0 0 0 0 0

řízení ke jmenování profesorem – jmenování (prezid.) 0 0 0 0 0

Vysvětlivky: Údaje o habilitačních řízeních a řízeních ke jmenování profesorem převzaté z VZoČ 2018 
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VFU Brno v roce 2018 hodnotila zajišťování kvality na 
úrovni prostorového, přístrojového, materiálního, infor-
mačního, administrativního zabezpečení. 

Hodnocení se opíralo o Soubor požadavků a ukaza-
telů výkonu VFU Brno.

Zajišťování kvality na úrovni prostorového, přístrojo-
vého, materiálního, informačního, administrativního za-
bezpečení bylo posouzeno v roce 2018 Radou pro vnitřní 
hodnocení z pohledu podávání žádosti o institucionální 
akreditaci VFU Brno v roce 2018. 

11.1 PROSTOROVÉ, PŘÍSTROJOVÉ, 
MATERIÁLNÍ, INFORMAČNÍ 
A ADMINISTRATIVNÍHO ZABEZPEČENÍ
VFU disponuje posluchárnami (počet míst 50 a více), se-
minárními místnostmi (počet míst pod 50), počítačovými 
místnostmi (počet míst 5 a více), laboratořemi pro praktic-
kou výuku (počet míst 5 a více), učebnami pro praktickou 
nelaboratorní výuku (poloprovozní výukové dílny, pitevny 
aj.) (počet míst 5 a více), laboratořemi pro výzkum (počet 
míst pod 5), jinými provozy pro výzkum (počet míst pod 
5), a dále množstvím podpůrných provozů (pokusné stá-
je, prostory pro odběr vzorků, přípravny vzorků, místnosti 
pro měření vzorků, místnosti energetických zázemí, úkli-
dových prostor, administrativního zázemí aj.).

Posouzení významných parametrů kvality na úrovni 
prostorového, přístrojového, materiálního, informační-
ho, administrativního zabezpečení na VFU Brno za rok 
2018 je uvedeno v tabulce č. 26.

VFU disponovala v  roce 2018 celkem 9 posluchár-
nami, 61 seminárními místnostmi, 6 počítačovými 
místnostmi, 52 laboratořemi pro praktickou výuku, 67 
učebnami pro praktickou nelaboratorní výuku, 74 labo-
ratořemi pro výzkum, 43 jinými provozy pro výzkum, 
a dále množstvím podpůrných provozů (pokusné stáje, 
prostory pro odběr vzorků, přípravny vzorků, místnosti 
pro měření vzorků, místnosti energetických zázemí, úkli-
dových prostor, administrativního zázemí aj.).

Dále VFU disponovala odpovídajícím informačním vyba-
vením pro činnosti VFU Brno – informačními technologie-
mi s napojením na informační sítě, počítačovými programy 
a provozy umožňující informační provoz a fungování počíta-
čového vybavení, dále informačními zdroji představované ze-
jména databázemi vědeckých a odborných informací, a dále 
knihovnu VFU Brno s dostupností tištěných i elektronických 
informací pro vzdělávací, tvůrčí a další činnost VFU Brno.

VFU Brno v roce 2018 byla vybavena odpovídajícím 
administrativním vybavením – administrativními prosto-
ry, administrativními pracovníky, administrativními po-
stupy, administrativními informačními systémy na úrovni 
umožňující vzdělávací činnost, tvůrčí činnost, spoluprá-
ci s praxí a naplňování společenské odpovědnosti VFU 
Brno a mezinárodní činnost VFU Brno.

VFU Brno disponovala v roce 2018 adekvátními pod-
půrnými provozy – zejména provozy výukových zaříze-
ní, provozy tvůrčího zaměření, energetického zabezpe-
čení VFU Brno, provozy úklidu, čištění a odpadového 
hospodářství, bezpečnosti a  ochrany zdraví a  požární 

Z A J I Š Ť O V Á N Í  K V A L I T Y  N A  Ú R O V N I  M A T E R I Á L N Í H O  Z A B E Z P E Č E N Í 1 1

O D D Í L  J E D E N Á C T Ý 
Z A J I Š Ť O V Á N Í  K V A L I T Y  N A  Ú R O V N I 
P R O S T O R O V É H O,  P Ř Í S T R O J O V É H O, 
M AT E R I Á L N Í H O,  I N F O R M A Č N Í H O, 
A D M I N I S T R AT I V N Í H O  Z A B E Z P E Č E N Í

Tabulka č. 26
Prostorové zabezpečení pro výuku a výzkum

Prostorové 
zajištění 

posluchárny 
(počet)

seminární 
místnosti pro 
prakt. výuku 

(počet)

počítačové 
místnosti pro 
výuku (počet)

laboratoře pro 
prakt. výuku (počet)

učebny pro 
praktickou 

nelaborat. výuku 
(počet)

laboratoře pro 
výzkum (počet)

jiné provozy pro 
výzkum (počet)

FVL 4 31 1 29 49 19 32
FVHE 3 19 3 14 16 35 10
FaF 2 9 1 9 1 20 1
Rektorát 0 2 1 0 1 0 0
Celkem 9 61 6 52 67 74 43
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ochrany, autoprovozu VFU Brno, údržby budov a  po-
zemků, obhospodařování pozemkových ploch a dalšími 
provozy umožňujícími činnosti VFU Brno.

VFU Brno byla v roce 2018 vybavena také zabezpeče-
ním odpovídajícím požadavkům zvláštních předpisů, na-
příklad pro nakládání s  rizikovými biologickými agens 
a toxiny, geneticky modifikovanými organismy, radioizo-
topy, provozy zobrazovací diagnostiky, ionizujícího záření, 
nebezpečných chemických látek a přípravků, návykových 
látek, provozy pro používání pokusných zvířat a další v roz-
sahu nezbytné pro zajišťování činností VFU Brno. 

11.2. ZHODNOCENÍ
Z  výsledků hodnocení kvality zajišťování činností na 
úrovni prostorového, přístrojového, materiálního, infor-
mačního, administrativního zabezpečení na VFU Brno za 
rok 2018 vyplývá odpovídající zabezpečení úrovně těch-
to činností na VFU Brno. 

11.3. DOPORUČENÍ 
Ze zhodnocení prostorového, přístrojového, materiální-
ho, informačního, administrativního zabezpečení na uni-
verzitě nevyplývají doporučení pro další období. 

Z P R Á V A  O  V N I T Ř N Í M  H O D N O C E N Í  K V A L I T Y 



45

VFU Brno v  roce 2018 hodnotila kvalitu akademické-
ho prostředí. Hodnocení se opíralo o Soubor požadav-
ků a ukazatelů výkonu VFU Brno.

Zajišťování kvality akademického prostředí bylo po-
souzeno v roce 2018 Radou pro vnitřní hodnocení z po-
hledu podávání žádosti o institucionální akreditaci VFU 
Brno v roce 2018. 

12.1. AKADEMICKÉ PROSTŘEDÍ
Hodnocení kvality akademického prostředí se v roce 
2018 opíralo o posouzení areálu a prostor univerzi-
ty, úroveň akademického statutu studenta a  akade-
mického pracovníka, akademickou otevřenost uni-
verzity, akademické řízení a samosprávu, dodržování 

akademických tradic, akademického působení na 
společnost. 

Posouzení některých parametrů kvality akademického 
prostředí na VFU Brno za rok 2018 je uvedeno v tabulce č. 27.

12.2. ZHODNOCENÍ
Z výsledků hodnocení kvality akademického prostředí na 
VFU Brno za rok 2018 vyplývá odpovídající zabezpečení 
těchto činností na VFU Brno, s výjimkou počtu udělová-
ní titulu profesor akademickými pracovníky VFU Brno. 

12.3. DOPORUČENÍ 
Ze zhodnocení kvality akademického prostředí na uni-
verzitě nevyplývají doporučení pro další období. 

H O D N O C E N Í  K V A L I T Y  A K A D E M I C K É H O  P R O S T Ř E D Í 1 2

O D D Í L  D V A N Á C T Ý  
H O D N O C E N Í  K V A L I T Y  A K A D E M I C K É H O 
P R O S T Ř E D Í

Tabulka č. 27
Akademické tradice

Akademické tradice imatrikulace  
(počet studentů)

promoce  
(počet studentů)

udělení Ph.D. 
(počet studentů)

udělení doc. 
(počet uchazečů)

udělení prof. 
prezident.  

(počet uchazečů)

čestné zlaté 
diplomy  

(počet uchazečů)

shromáždění 
akademické 
obce (počet)

FVL 196 160 9 1 0 63 0
FVHE 340 248 13 2 0 0 0
FaF 183 149 9 1 0 0 1
Rektorát 0 0 0 0 0 0 2
Celkem 719 557 31 4 0 63 3

Vysvětlivky: shromáždění akademické obce = inaugurace rektora, shromáždění k institucionální akreditaci
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VFU Brno v roce 2018 finančně zajišťovala kvalitu vzdě-
lávací činnosti, tvůrčí činnosti, spolupráce s praxí a na-
plňování společenské odpovědnosti VFU Brno a mezi-
národní a další činnosti VFU Brno. 

Hodnocení kvality na úrovni finančního zabezpečení 
se opíralo o Pravidla pro sestavování rozpočtu VFU Brno 
a o další finanční vnitřní předpisy VFU Brno a o Soubor 
požadavků a ukazatelů výkonu VFU Brno.

Zajišťování kvality z pohledu finančních prostředků 
bylo posouzeno v roce 2018 Radou pro vnitřní hodno-
cení z pohledu podávání žádosti o institucionální akre-
ditaci VFU Brno v roce 2018. 

13.1. FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTÍ
Posouzení finančního zabezpečení činností na VFU Brno 
za rok 2018 je uvedeno v tabulce č. 28.

H O D N O C E N Í  K V A L I T Y  N A  Ú R O V N I  F I N A N Č N Í H O  Z A B E Z P E Č E N Í 1 3

O D D Í L  T Ř I N Á C T Ý 
H O D N O C E N Í  K V A L I T Y  N A  Ú R O V N I 
F I N A N Č N Í H O  Z A B E Z P E Č E N Í

Tabulka č. 28
Finanční zabezpečení činností 

Rozpočet VFU Brno tis. Kč % Rozpočet VFU Brno – v položkách tis. Kč
Prostředky na vzdělávání MŠMT (celkem) (a související výzkum) 280 559 29,6
Prostředky na tvůrčí činnost MŠMT (celkem) 124 461 13,1

Institucionální podpora VaV 63 598
Specifický vysokoškolský výzkum 12 492
Projekty mezinárodní 78
Projekty VaV 45 083
Smluvní výzkum 3 210

Anglický studijní program 44 105 4,7
Veterinární a farmaceutická činnost (spolupráce s praxí) 67 238 7,1
Mezinárodní činnost MŠMT (Erasmus, IMA, část IP) 7 406 0,8

Erasmus 2 306
IMA (IP) 3 000
mezinárodní aktivity (IP) 2 100

Rozvojové prostředky MŠMT (CRP, část IP bez mezinárodní činnosti) 9 714 1,0
CRP 2 714
IP (bez mezinár. činnosti, bez IMA a další mez. činnosti) 7 000

ICV 5460 0,6
ICV – doplňková činnost 5310
ICV – příspěvek MŠMT 150

Dotační program MŠMT 0 0,0
Příspěvek MŠMT (C,D,F,S,U) 29 379 3,1
Dotace MŠMT (D) 1 617 0,2
Výnosy z pronájmu 3 587 0,4
Výnosy jiné (parkovné, úroky, poplatky za přijímací řízení aj.) bez 
Erasmus 16774 1,8

Dotační odpisy majetku 60 237 6,4
Doplňková činnost (bez ICV a bez smluvního výzkumu) 5310 0,6
Koleje 8755 0,9
ŠZP 245 793 25,9
Programové financování MŠMT (neinvestiční) 5 908 0,6
FPP (celkem) 28 142 3,0
FÚUP, FO, FS, FR, Fstip(celkem) 2108 0,2
Celkem 946812



13.2. ZHODNOCENÍ
Hodnocení finančního zabezpečení činností na VFU 
Brno se v roce 2018 opíralo o posouzení finančního za-
bezpečení vzdělávací činnosti, tvůrčí činnosti, spolupráce 
s praxí a naplňování společenské odpovědnosti, meziná-
rodní a další činnosti VFU Brno. Vycházelo z hodnoce-
ní podílu prostředků na jednotlivé činnosti získávaných 
z MŠMT a získávaných z jiných zdrojů. 

Je zřejmé, že VFU Brno uplatňuje v zajišťování své čin-
nosti multizdrojové financování. 

Z výpočtu podílu prostředků poskytovaných MŠMT 
na činnost VFU k  celkové výši rozpočtu VFU (bez 
dotačních odpisů a  fondů) vyplývá hodnota 0,5293 
[ 0,5293 = (280559+124461+7406+9714+29379+1617
+5905)/856066 ], která dokládá, že činnost VFU je při-
bližně z 53% zajišťována z prostředků MŠMT a z 47% 
pak vlastní činností univerzity. Z pohledu podílu pro-
středků MŠMT poskytovaných veřejné vysoké škole na 
její činnost je to hodnota poměrně nízká, naopak podíl 
vlastních prostředků na činnostech univerzity je hodno-
ta poměrně vysoká a dokumentuje vysokou schopnost 
univerzity získávat prostředky vlastní činností mimo 
prostředky MŠMT. 

Z výpočtu podílu prostředků poskytovaných MŠMT 
na přímé vzdělávání na VFU k  celkové výši prostřed-
ků VFU na přímé vzdělávání vyplývá hodnota 0,7159 
[ 0,7159 = 280559/(280559+44105+67238) ], která do-
kládá, že vzdělávací činnost VFU je přibližně z 72% za-

jišťována z prostředků MŠMT a z 28% pak vlastní činnos-
tí univerzity (zejména prostředků anglického studijního 
programu a z veterinární a farmaceutické činnosti). Z po-
hledu podílu prostředků MŠMT poskytovaných veřejné 
vysoké škole na její vzdělávací činnost je to hodnota do-
kumentující nezbytnost dofinacovávání výuky z vlastních 
prostředků univerzity k udržení kvality vzdělávání srov-
natelné s úrovní srovnatelných univerzit obdobného za-
měření jako VFU Brno. 

Z výpočtu podílu prostředků poskytovaných MŠMT 
na tvůrčí činnost na VFU k celkové výši prostředků VFU 
na tvůrčí činnost vyplývá hodnota 0,6114 [ 0,6114 = 
(63598+12492)/124461 ], která dokládá, že tvůrčí činnost 
VFU je přibližně z 61% zajišťována z prostředků MŠMT 
a z 39% pak z dalších projektů (zejména prostředků VaV, 
mezinárodních projektů a smluvního výzkumu). Z po-
hledu podílu prostředků MŠMT poskytovaných veřejné 
vysoké škole na její tvůrčí činnost je to hodnota doku-
mentující vysoký podíl prostředků univerzity získávaný 
z jiných projektů, než z MŠMT, k udržení rozsahu a kva-
lity tvůrčí činnosti na VFU Brno. 

Z výsledků celkového hodnocení finančního zabez-
pečení činností na VFU Brno za rok 2018 vyplývá od-
povídající finanční zabezpečení činností na VFU Brno.

13.3. DOPORUČENÍ 
Ze zhodnocení finančního zabezpečení činností na uni-
verzitě nevyplývají doporučení pro další období. 

Z P R Á V A  O  V N I T Ř N Í M  H O D N O C E N Í  K V A L I T Y 
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14.1. ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY 
ZABEZPEČENÍ SPECIFICKÉHO PRO 
STUDIJNÍ PROGRAM VETERINÁRNÍ 
LÉKAŘSTVÍ A VETERINÁRNÍ HYGIENA 
A NEBO FARMACIE
Významné ukazatele v  zajišťování kvality zabezpečení 
specifického pro studijní program Veterinární lékařství 
a Veterinární hygiena a nebo Farmacie za rok 2018 jsou 
uvedeny v tabulce č. 29.

14.2. ZHODNOCENÍ
Z  výsledků zabezpečení specifického pro studijní 
program Veterinární lékařství a Veterinární hygiena 
a nebo Farmacie za rok 2018 vyplývá celková odpo-
vídající úroveň v zajišťování specifických aspektů ve-
terinárního a  farmaceutického vzdělávání, v  dílčích 
parametrech je zřetelný jen nízký počet hejn/cho-
vů drůbeže a králíků pro výuku veterinárních studij-
ních programů. 

14.3. DOPORUČENÍ 
Ze zhodnocení zabezpečení specifického pro studij-
ní program Veterinární lékařství a  Veterinární hygie-
na a nebo Farmacie na univerzitě vyplývají doporuče-
ní pro další období 
[[ potřebné zvýšení počtu hejn/chovů drůbeže a králíků 

pro výuku veterinárních studijních programů. 

H O D N O C E N Í  K V A L I T Y  Z A B E Z P E Č E N Í  S P E C I F I C K É H O  P R O  S T U D I J N Í  P R O G R A M 1 4

O D D Í L  Č T R N Á C T Ý  
H O D N O C E N Í  K V A L I T Y  Z A B E Z P E Č E N Í 
S P E C I F I C K É H O  P R O  S T U D I J N Í  P R O G R A M 
V E T E R I N Á R N Í  L É K A Ř S T V Í  N E B O 
V E T E R I N Á R N Í  H Y G I E N A  A  N E B O  FA R M A C I E

Tabulka č. 29
Specifické zabezpečení pro studijní program Veterinární lékařství a Veterinární hygiena a nebo Farmacie

č. FVL FVHE Celkem Podíl Hodnota podílu
Počet podaných přihlášek ke studiu vet. programu (studijní program český i anglický) a 926 414 1340 a/b= 4,20
Počet studentů zapsaných do 1. ročníku (studijní program český i anglický) b 192 127 319 b/c= 0,25
Počet veterinárních studentů (všech ročníků) (studijní program český i anglický) c 885 400 1285 c/f= 8,70
Počet studentů, kteří neúspěšně ukončili studium (studijní program český i anglický) d 101 72 173 d/c= 0,13
Počet úspěšných veterinárních absolventů (studijní program český i anglický) e 160 80 240 e/b= 0,75
Počet (přepočítaný) akademických pracovníků ve výuce vet. programu (studijní 
program český i anglický) f 105,4 42,3 147,7 c/f= 8,70

Počet (přepočítaný) akademických pracovníků veterinářů ve výuce vet. programu 
(studijní program český i anglický) g 92,8 18,68 111,48 g/f= 0,75

Počet (přepočítaný) akademických pracovníků doc. a prof. ve výuce vet. programu h 24,5 12,36 36,86 h/f= 0,25
Počet (přepočítaný) neakademických pracovníků ve výuce vet. programu (český 
i anglický) i 149,0 31,62 180,62 i/(i+f)= 0,55

pokračování

VFU Brno uskutečňuje specifické zabezpečení pro studij-
ní program Veterinární lékařství nebo Veterinární hygie-
na, které jsou regulovány nadnárodními právními předpisy 
(směrnice 36/2005 EU ve znění pozdějších předpisů) a jsou 
pod mezinárodní kontrolou uskutečňovanou systémem 
mezinárodních evaluací veterinárního vzdělávání realizo-
vaných Evropskou asociací veterinárních fakult a univer-
zit (EAEVE) a dále jsou regulovány specifickými národní-
mi předpisy (zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, ve 
znění pozdějších předpisů a k němu provádějící vyhlášky). 

VFU Brno uskutečňuje specifické zabezpečení pro stu-
dijní program Farmacie, který je regulován nadnárodní-
mi právními předpisy (směrnice 36/2005 EU ve znění poz-
dějších předpisů) a  specifickými národními předpisy (č. 
95/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborné 
způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdra-
votnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve 
znění pozdějších předpisů a k němu provádějící předpisy).

Hodnocení kvality zabezpečení specifického pro stu-
dijní program Veterinární lékařství a Veterinární hygiena 
a nebo Farmacie se opíralo o Soubor požadavků a ukaza-
telů výkonu VFU Brno.

Zajišťování kvality zabezpečení specifického pro stu-
dijní program Veterinární lékařství a Veterinární hygie-
na a nebo Farmacie bylo posouzeno v roce 2018 Radou 
pro vnitřní hodnocení z pohledu podávání žádosti o in-
stitucionální akreditaci VFU Brno v roce 2018. 
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Z P R Á V A  O  V N I T Ř N Í M  H O D N O C E N Í  K V A L I T Y 

č. FVL FVHE Celkem Podíl Hodnota podílu
Počet pacientů koní na klinikách j 1 027 - 1027 j/e= 4,28
Počet pacientů přežvýkavců na klinikách k 244 - 244 k/e= 1,02
Počet pacientů prasat na klinikách l 242 - 242 l/e= 1,01
Počet pacientů přežvýkavců mimo kliniky (bez ŠZP) m 7 737 - 7737 m/e= 32,24
Počet pacientů prasat mimo kliniky (bez ŠZP) n 1 700 - 1700 n/e= 7,08
Počet stád přežvýkavců (bez ŠZP) o 310 - 310 o/e= 1,29
Počet stád prasat (bez ŠZP) p 40 - 40 p/e= 0,17
Počet pacientů drůbeže a králíků na klinikách q 706 - 706 q/e= 2,94
Počet hejn/chovů drůbeže (včetně farmových např. bažantů) a králíků mimo kliniky r 2 - 2 r/e= 0,0083
Počet pacientů ptáků (ne drůbeže), plazů a malých savců (ne králíků) na klinikách s 3 165 - 3165 s/e= 13,19
Počet pacientů psů a koček na klinikách t 10 429 - 10429 t/e= 43,45
Počet kadaverů koní u 47 - 47 u/e= 0,20
Počet kadaverů přežvýkavců v 196 - 196 v/e= 0,82
Počet kadaverů prasat w 541 - 541 w/e= 2,25
Počet kadaverů drůbeže (včetně farmových např. bažantů) a králíků x 415 - 415 x/e= 1,73
Počet kadaverů ptáků (ne drůbeže), plazů a malých savců (ne králíků) y 115 - 115 y/e= 0,48
Počet kadaverů psů a koček z 369 - 369 z/e= 1,54
Počet kadaverů zvěře a 251 251 a/e= 1,05
Počet kadaverů ryb b 448 448 b/e= 1,87
Počet zvířat prohlédnutých na jatkách v rámci veterinární prohlídky jatečných zvířat 
(prasat a skotu) g 1892 1892 g/e= 7,88

FaF FaF Celkem Podíl Hodnota podílu
Počet podaných přihlášek ke studiu farm. programu a 610 610 a/b= 3,23
Počet studentů zapsaných do 1. ročníku b 189 189 b/c= 0,26
Počet farmaceutických studentů (všech ročníků) c 730 730 c/f= 11,61
Počet studentů, kteří neúspěšně ukončili studium d 74 74 d/c= 0,10
Počet úspěšných farmaceutických absolventů e 148 148 e/b= 0,79
Počet (přepočítaný) akademických pracovníků ve výuce farm. programu f 62,9 62,9 c/f= 11,61
Počet (přepočítaný) akademických pracovníků farmaceutů ve výuce farm. programu g 49,25 49,25 g/f= 0,78
Počet (přepočítaný) akademických pracovníků doc. a prof. ve výuce farm. programu h 21,1 21,1 h/f= 0,34
Počet (přepočítaný) neakademických pracovníků ve výuce farm. programu i 34,8 34,8 i/(i+f)= 0,36
Počet vzorků pro praktická cvičení z oblasti Farmakognozie (zejména předměty 
Botanika I, Botanika II, Fytochemie, Farmakognozie I, Farmakognozie II) j 22240 22240 j/e= 149,26

Počet úloh v oblasti Farmaceutické chemie (zejména předměty Obecná a anorganická 
chemie, Organická chemie, Analytická chemie I, Analytická chemie II, Analýza léčiv, 
Farmaceutická chemie I, Farmaceutická chemie II)

k 18040 18040 k/e= 121,07

Počet úloh pro praktická cvičení z oblasti Farmaceutické technologie (zejména 
předměty Fyzikální chemie, Teorie lékových forem, Lékové formy a biofarmacie I, Lékové 
formy a biofarmacie II)

l 8200 8200 l/e= 55,03

Počet kazuistik v praktické výuce v oblasti Farmakologie a toxikologie (zejména 
předměty Biochemie, Toxikologie, Farmakologie I, Farmakologie II) m 5740 5740 m/e= 38,52

Počet dispendovaných receptů v průběhu povinných praxí (v rámci předmětů 
Lékárenská praxe I a II) n 205700 205700 n/e= 1380,54
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Vnitřní hodnocení kvality na základě hodnocení kvality 
výsledků činnosti zahrnuje ve schopnosti studentů uplat-
ňovat znalosti, zkušenosti a dovednosti získané za celé 
studium při hodnocení studentů v závěru jejich studia, 
dále hodnocení kvality výsledků tvůrčí činnosti a dále 
hodnocení kvality výsledků spolupráce s praxí a při na-
plňování společenské odpovědnosti VFU Brno.

VFU Brno v  roce 2018 hodnotila kvalitu výsledků 
vzdělávací činnosti, tvůrčí činnosti, spolupráce s praxí 
a naplňování společenské odpovědnosti VFU Brno a me-
zinárodní a další činnosti VFU Brno. 

Hodnocení kvality se opíralo o  Soubor požadavků 
a ukazatelů výkonu VFU Brno.

Hodnocení kvality výsledků činnosti bylo posouze-
no v roce 2018 Radou pro vnitřní hodnocení z pohle-

O D D Í L  PAT N Á C T Ý
H O D N O C E N Í  K V A L I T Y  V Ý S L E D K U  Č I N N O S T I

H O D N O C E N Í  K V A L I T Y  V Ý S L E D K U  Č I N N O S T I 1 5

du podávání žádosti o  institucionální akreditaci VFU 
Brno v roce 2018. 

15.1. VÝSLEDKY VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI, 
TVŮRČÍ ČINNOSTI A SPOLUPRÁCE 
S PRAXÍ A NAPLŇOVÁNÍ SPOLEČENSKÉ 
ODPOVĚDNOSTI
15.1.1. Výsledky vzdělávací činnosti 
v bakalářských, magisterských a doktorských 
studijních programech a v programech 
celoživotního vzdělávání 
VFU Brno za rok 2018 vyhodnotila výsledky vzdělá-
vání studentů bakalářských, magisterských a  doktor-
ských studijních programům a  výsledky celoživotní-
ho vzdělávání. 

Tabulka č. 30
Hodnocení studentů bakalářských a magisterských studijních programů

Hodnocení studentů bakalářských 
a magisterských studijních programů

počet studentů 
zapsaných do 

posledního ročníku 
studia

střední hodnota v hodnocení 
znalostí studentů u státních 

zkoušek (studentů posledního 
ročníku studia) 

střední hodnota v hodnocení 
znalostí studentů u obhajob 
závěrečných prací (studentů 
posledního ročníku studia)

počet studentů, kteří 
úspěšně zakončili celé 

studium (poslední ročník 
studia)

Veterinární lékařství Mgr. 187 2,01 1,40 160
Veterinární hygiena a ekologie Mgr. 81 1,88 1,00 80
Bezpečnost a kvalita potravin Bc. 59 2,33 1,45 46
Bezpečnost a kvalita potravin Mgr. 40 1,90 1,60 35
Ochrana zvířat a welfare Bc. 64 1,62 1,63 50
Ochrana zvířat a welfare Mgr. 52 1,61 1,62 37
Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin 
v gastronomii Bc. - - - -

Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin 
v gastronomii Mgr. - - - -

Farmacie Mgr. 171 1,83 1,43 149
Celkem 654 1,90 1,50 557

Vysvětlivky: střední hodnota v hodnocení znalostí studentů je hodnocení na stupnici známkovací 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4, kde 1 je hodnocení nejlepší a 4 je hodnocení nejhorší

Tabulka č. 31
Hodnocení studentů doktorských studijních programů

Hodnocení studentů doktorských 
studijních programů

počet studentů 
zapsaných do 

posledního ročníku 
studia

střední hodnota v hodnocení 
znalostí studentů u státních 

zkoušek (studentů posledního 
ročníku studia) 

střední hodnota v hodnocení 
znalostí studentů u obhajob 
závěrečných prací (studentů 
posledního ročníku studia)

počet studentů, kteří 
úspěšně zakončili celé 

studium (poslední ročník 
studia)

DSP FVL 16 1,67 1,17 9
DSP FVHE 25 1,42 1,27 13
DSP FaF 33 1,39 1,17 9
Celkem 74 1,33 1,21 31

Vysvětlivky: střední hodnota v hodnocení znalostí studentů je hodnocení na stupnici známkovací 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4, kde 1 je hodnocení nejlepší a 4 je hodnocení nejhorší
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Bylo provedeno posouzení hodnocení kvality vý-
sledků vzdělání na základě zhodnocení schopnosti stu-
dentů uplatňovat znalosti, zkušenosti a dovednosti zís-
kané za celé studium při hodnocení studentů v závěru 
jejich studia.

15.1.2. Výsledky tvůrčí činnosti 
VFU Brno za rok 2018 vyhodnotila výsledky tvůrčí čin-
nosti. Výsledky jsou uvedeny v tabulce.

Hodnocení tvůrčí činnosti se opíralo o posouzení vý-
sledků tvůrčí činnosti na úrovni patentů a jim obdobných 
uznatelných výstupů, vědeckých článků v impaktovaných 
vědeckých časopisech, odborných článků v odborných 
recenzovaných časopisech, příspěvků na zahraničních 
kongresech a konferencích, jiných uznatelných výstupů 
z tvůrčí činnosti.

15.1.3. Výsledky spolupráce s praxí 
a naplňování společenské odpovědnosti VFU 
Brno
VFU Brno v roce 2018 vyhodnocovala výsledky spoluprá-
ce s praxí a naplňování společenské odpovědnosti VFU 
Brno. Výsledky jsou uvedeny v tabulce č. 36.

15.2. ZHODNOCENÍ
Souhrnně z výsledků hodnocení kvality výsledků čin-
nosti zahrnuje hodnocení kvality výsledků vzdělání na 
základě zhodnocení schopnosti studentů uplatňovat 
znalosti, zkušenosti a dovednosti získané za celé studi-
um při hodnocení studentů v závěru jejich studia, dále 
hodnocení kvality výsledků tvůrčí činnosti a dále hod-
nocení kvality výsledků spolupráce s praxí a při napl-
ňování společenské odpovědnosti vyplývá, že bylo do-

Z P R Á V A  O  V N I T Ř N Í M  H O D N O C E N Í  K V A L I T Y 

Tabulka č. 32
Hodnocení účastníků celoživotního vzdělávání

Hodnocení účastníků celoživotního vzdělávání
počet účastníků, 

kteří složili úspěšně 
závěrečné zkoušky

střední hodnota 
v hodnocení znalostí 

účastníků u závěrečných 
zkoušek

počet účastníků, kteří 
zahájili poslední rok 

vzdělávání

počet účastníků, kteří 
úspěšně zakončili celé 

vzdělávání 

Programy atestační 77 1,18 96 77
Programy ochrany zvířat podle zákona na ochranu zvířat 430 1,00 430 430
Programy profesní ostatní 1812 1,00 1820 1812
Programy zájmové 215 1,89 215 215
U3V 577 1,00 577 577
Celkem 3111 1,08 3138 3111

Vysvětlivky: střední hodnota v hodnocení znalostí účastníků je hodnocení na stupnici známkovací 1,2,3,4, kde 1 je hodnocení nejlepší a 4 je hodnocení nejhorší

Tabulka č. 35
Hodnocení tvůrčí činnosti – uznatelné výstupy

Tvůrčí činnost – uznatelné 
výstupy počet bodů počet bodů počet bodů počet bodů počet bodů

FVL FVL FVHE FVHE FaF FaF Rekt. Rekt. Celk. Celk.
Patenty 0 0 0,1 80 0 0 nehd. nehd. 0,1 80
Cert. metodiky a obdobné výstupy 1 100 5 914 2 400 nehd. nehd. 8 1414
Články v impakt. věd. čas. Q1 
a Q2 35 35600 34,6 33760 44,1 48720 13,3 13960 127 132040

Články v impakt. věd. čas. Q3 
a Q4 27,1 12820 43,4 19420 20 10200 3,5 1600 94 44040

Články v neipm. věd čas. 2 462 8 1956 9 1939 nehd. nehd. 19 4357
Odborné články v odb. recenz. 
čas. 40 4005 52 5686 15 1756 nehd. nehd. 107 11447

Příspěvky na dom. kongresech 
a konf. 47,2 2360 154,4 7718 46,7 2333 nehd. nehd. 248,3 12411

Příspěvky na zahr. kongresech 
a konf. 55,9 4191 66,7 5002 26,6 1994 nehd. nehd. 149,2 11187

Jiné uznatelné výstupy (bez H 
indexu a citací) x 4621  x 8112  x 642 nehd. nehd.  x 13375

Celkem x 64159  x 82648  x 67984 nehd. 15560  x 230351

Vysvětlivky: body = body jsou vypočítávány z HAP systému jednotlivých fakult
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saženo odpovídající úrovně kvality výsledků činnosti 
v roce 2018.

Z výsledků je zřejmé, že v bakalářských a magister-
ských studijních programech bylo zapsáno do posledního 
ročníku studia 654 studentů, kteří u státních zkoušek do-
sáhli střední známky 1,90 a u obhajob závěrečných prací 
1,5, což je úroveň nadstandardní (známkovací stupnice: 
1 až 2 nadstandardní, 2 až 3 standardní, 3 až 4 podstan-
dardní, 4 nedostatečné). 

Výpočtem poměru počtu studentů, kteří úspěšně za-
končili studium k počtu studentů, kteří byli zapsáni do 
posledního ročníku studia, byla zjištěna úspěšnost 0,8517 
[ 0,8517 = 557/654 ] dokládá více než 85% úspěšnost stu-
dentů v zakončování studia v posledním roce jejich studia.

V doktorských studijních programech bylo zapsáno do 
posledního ročníku studia 74 studentů, kteří u státních 
zkoušek dosáhli střední známky 1,33 a u obhajob diser-
tačních prací střední známky 1,21, což je úroveň nad-
standardní (známkovací stupnice: 1 až 2 nadstandardní, 
2 až 3 standardní, 3 až 4 podstandardní, 4 nedostatečné). 

Výpočtem poměru počtu studentů, kteří úspěšně za-
končili studium k počtu studentů, kteří byli zapsáni do 
posledního ročníku studia, byla zjištěna úspěšnost 0,4189 
[ 0,4189 = 31/74 ] dokládá 42% úspěšnost studentů v za-
končování studia v  posledním roce jejich studia, tuto 
úspěšnost nelze považovat za odpovídající, i když na této 
hodnotě se významně projevuje prodlužování doktorské-
ho studia do dalšího roku studia, a to prodlužování stu-
dia ze 4 na 5 let.

V celoživotním vzdělávání bylo zapsáno do poslední-
ho ročníku vzdělávání 3193 účastníků.

Výpočtem poměru počtu účastníků, kteří úspěšně za-
končili vzdělávání k počtu účastníků, kteří byli zapsáni 
do posledního ročníku vzdělávání, byla zjištěna úspěš-
nost 0,9743 [ 0,9743 = 3111/3193 ] dokládá 97% úspěš-
nost účastníků v  zakončování vzdělávání v  posledním 
roce jejich vzdělávání.

Za rok 2018 bylo provedeno posouzení tvůrčí činnos-
ti na úrovni univerzity, které zahrnovalo souhrn tvůrčích 
výstupů akademických pracovníků univerzity ohodnoce-

ný podle jejich úrovně stanoveným počtem bodů a ohlasy 
na tyto tvůrčí výstupy ohodnocené stanoveným počtem 
bodů. Výsledkem posouzení tvůrčí činnosti univerzity na 
úrovni uznatelných výstupů byla tvůrčí činnost 230351 
bodů vyjadřující součet počtu bodů získaných všemi 
akademickými pracovníky univerzity za tvůrčí činnost 
v rámci systému Hodnocení akademických pracovníků 
za publikační a jiné uznatelné výstupy.

Výpočtem poměru počtu bodů za publikační a  jiné 
uznatelné výstupy tvůrčí činnost k přepočtenému počtu 
akademických pracovníků, byla zjištěna hodnota počtu 
bodů za publikační a jiné uznatelné výstupy na jednoho aka-
demického pracovníka 864,4 [ 864,4 = 230351/266,5 ]. Tato 
hodnota dokládá úroveň tvůrčí publikační a jiné uznatel-
né výstupy odpovídající počtu bodů okolo jedné průměr-
né impaktované publikace (750 bodů) na jednoho pracov-
níka (počet bodů na průměrnou impaktovanou publikaci 
750 = [1200+600+800+400]/4. Úroveň publikačních vý-
stupů na úrovni okolo jedné průměrné impaktované pu-
blikace je považována za standardní.

Za rok 2018 bylo na VFU Brno realizováno hodnoce-
ní spolupráce s praxí a naplňování společenské odpověd-
nosti. Výsledkem posouzení spolupráce s praxí a spole-
čenské odpovědnosti univerzity bylo 17 950 bodů v rámci 
HAP systému těchto činností na VFU Brno.

Výpočtem poměru počtu bodů za spolupráce s praxí 
a naplňování společenské odpovědnosti k přepočtenému 
počtu akademických pracovníků, byla zjištěna hodnota 
počtu bodů za spolupráci s praxí a naplňování společen-
ské odpovědnosti na jednoho akademického pracovníka 
67,4 [ 67,4 = 17950/266,5 ]. Tato hodnota dokládá úroveň 
spolupráce s praxí a naplňování společenské odpovědnos-
ti odpovídající počtu bodů 7,9 pracovních dnů činnosti 
(7,9 = 67,4/8,5) na jednoho pracovníka (počet bodů na 
jeden pracovní den 8,5 = počet hodin pracovní činnos-
ti denně). Tuto úroveň spolupráce s praxí a naplňování 
společenské odpovědnosti lze považovat za odpovídající.

Souhrnně z výsledků hodnocení kvality výsledků čin-
nosti, zahrnující hodnocení kvality výsledků vzdělání na 
základě zhodnocení schopnosti studentů uplatňovat zna-

Tabulka č. 36
Hodnocení spolupráce s praxí a naplňování společenské odpovědnosti 

počet bodů počet bodů počet bodů počet bodů počet bodů
FVL FVHE FaF Rekt Celk

Spolupráce s praxí na národní úrovni (bodů) 13892 806 945 nehod 15643
Spolupráce s praxí na mezinárodní úrovni (bodů) 215 58 377 nehod 650
Spolupráce s praxí celkem (přepočtených bodů) 14107 864 1322 nehod 16293
Společenská odpovědnost na národní úrovni (bodů) 374 158 279 nehod 811
Společenská odpovědnost na mezinárodní úrovni (bodů) 21 763 62 nehod 846
Společenská odpovědnost celkem (bodů) 395 921 341 nehod 1657
Celkem (bodů) 14502 1785 1663 nehod 17950

Vysvětlivky: body = body jsou vypočítávány z HAP systému jednotlivých fakult
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losti, zkušenosti a  dovednosti získané za celé studium 
při hodnocení studentů v závěru jejich studia, dále hod-
nocení kvality výsledků tvůrčí činnosti a dále hodnoce-
ní kvality výsledků spolupráce s praxí a při naplňování 
společenské odpovědnosti, vyplývá, že bylo dosaženo od-
povídající úrovně kvality výsledků činnosti v roce 2018.

15.3. DOPORUČENÍ 
Z výsledků hodnocení kvality výsledků činnosti vyplý-
vají doporučení pro další období
[[ provedení bližší analýzy nízkého počtu ukončová-

ní studia v doktorských studijních programech ve 4. 
roku studia. 

Z P R Á V A  O  V N I T Ř N Í M  H O D N O C E N Í  K V A L I T Y 
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Celkově z výsledků hodnocení kvality výsledků činností na 
VFU Brno za rok 2018 vyplývá odpovídající úroveň kvali-

ty výsledků ve vzdělávací činnosti, tvůrčí činnosti a ve spo-
lupráci s praxí a společenské odpovědnosti na VFU Brno. 

O D D Í L  Š E S T N Á C T Ý 
C E L K O V É  Z H O D N O C E N Í  K V A L I T Y 
V Z D Ě L Á V A C Í ,  T V Ů R Č Í  A  S O U V I S E J Í C Í 
Č I N N O S T I  V F U  B R N O

C E L K O V É  Z H O D N O C E N Í  K V A L I T Y  V Z D Ě L Á V A C Í ,  T V Ů R Č Í  A  S O U V I S E J Í C Í  Č I N N O S T I 1 6
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Vnitřní hodnocení kvality představuje popis dosažené-
ho stavu a vyjádření míry shody mezi dosaženým stavem 
a stanovenými požadavky ve vzdělávací a tvůrčí a souvi-
sejících činnostech na vysoké škole. 

17.1. ZHODNOCENÍ OPATŘENÍ 
VYPLÝVAJÍCÍCH Z HODNOCENÍ ROKU 2017
Ze zprávy o vnitřním hodnocení kvality z roku 2018 (hod-
nocení roku 2017) vyplynuly návrhy na opatření, VFU 
Brno v jejich realizaci postupovala následovně:
[[ bakalářského a magisterského vzdělávání – uskutečňo-

vat hodnocení výuky absolventy, v roce 2018 hodnoce-
ní výuky absolventy začalo být postupně realizováno,

[[ doktorského vzdělávání – uskutečňovat hodnocení vý-
uky absolventy, v roce 2018 hodnocení výuky absol-
venty začalo být postupně realizováno,

[[ celoživotního vzdělávání  – uskutečňovat hodnoce-
ní výuky účastníky vzdělávání, v roce 2018 hodnoce-
ní výuky absolventy začalo být postupně realizováno, 

[[ kvalita mezinárodní činnosti  – zvýšit míru vysílání 
akademických pracovníků na mobility; zvýšit míru 
přijímání akademických pracovníků v rámci mobilit, 
v roce 2018 byla velmi výrazně zvýšena podpora na 
mobility v rámci agentury IMA VFU Brno,

[[ hodnocení kvality habilitačních řízení a řízení ke jme-
nování profesorem – vymezit ve vnitřním předpise ře-
šení střetu zájmů akademických funkcionářů v prů-
běhu habilitačního řízení a řízení ke jmenování pro-
fesorem, v roce 2018 byl změněn vnitřní předpis VFU 
Brno ve smyslu vyřešení návrhu na opatření,

[[ vytvořit záměr na rozšíření možnosti stravování pro stu-
denty a akademické pracovníky, v roce 2018 byl záměr 
začleněn do seznamu plánovaných stavebních aktivit, re-
alizace však závisí na dostupnosti finančních prostředků, 

[[ hodnocení kvality zabezpečení specifického pro vete-
rinární oblast vzdělávání – zvýšit v rámci výuky počet 
návštěv hejn/chovů drůbeže a králíků; návrh na opat-
ření řešen s využitím chovu bažantů na ŠZP Nový Jičín,

[[ hodnocení kvality zabezpečení specifického pro vete-
rinární oblast vzdělávání – zvýšit ve výuce počet kada-
verů psů a koček, návrh na opatření řešen s dopadem na 
zvýšení počtu kadaverů psů a koček k výuce studentů,

[[ hodnocení kvality zabezpečení specifického pro far-
maceutickou oblast vzdělávání  – stanovit pravidla 
pro rigorózní řízení ve vzdělávací oblasti Farmacie ve 
vnitřním předpise univerzity – opatření nebylo v prů-
běhu roku 2018 realizováno.

17.2. NÁVRH OPATŘENÍ VYPLÝVAJÍCÍCH 
Z HODNOCENÍ ROKU 2018
Z výsledků vnitřního hodnocení kvality VFU Brno za 
rok 2018 vyplynula potřeba opatření k zvýšení úrovně 
kvality a to:
[[ dopracovat vnitřní normu Postup posuzování studij-

ních programů v  rámci jejich vnitřní akreditace na 
VFU Brno,

[[ dopracovat vnitřní normu Vnitřní agentura tvůrčí čin-
nosti VFU Brno (ITA), realizovat vnitřní akreditaci 
studijních programů a oborů, u kterých končí akre-
ditace v roce 2019, 

[[ stanovení pravidel pro rigorózní řízení ve vzděláva-
cí oblasti Farmacie ve vnitřním předpise univerzity, 

[[ potřeba průběžné činnosti referentů kvality na úrov-
ni fakult,

[[ potřeba nové struktury doktorských studijních pro-
gramů ve veterinární oblasti vzdělávání ve smyslu 
menšího počtu ale širších oborů DSP, obsah studia 
by měl být upraven ve smyslu formálního sjednoce-
ní průběhu studia v jednotlivých doktorských studij-
ních programech, 

[[ potřeba nové struktury doktorských studijních pro-
gramů ve farmaceutické oblasti vzdělávání ve smy-
slu menšího počtu oborů DSP podporujících kvalit-
ní zabezpečení všech oborů DSP studia, obsah studia 
by měl být upraven ve smyslu formálního sjednoce-
ní průběhu studia v jednotlivých doktorských studij-
ních programech, 

[[ hodnocení výuky studenty představuje průběžnou 
úroveň vnímání výuky studenty v doktorských stu-
dijních programech, mělo byt realizováno jak ve far-
maceutických, tak také ve veterinárních studijních 
programech,

[[ řešení personálního zajištění oborů DSP studia ve 
vzdělávací oblasti Farmacie (zejména ve smyslu za-
jištění oborů DSP akademickými pracovníky v kva-
lifikačním stupni profesor),

[[ případné rozšíření struktury programů celoživotní-
ho vzdělávání o  programy klinického veterinární-
ho zaměření,

[[ zvýšení rozsahu výstupů tvůrčí činnosti na FVL k vy-
rovnání tvůrčí úrovně všech tří fakult VFU Brno 
(i  při zvážení rozsahu zabezpečování odborné čin-
nosti na FVL), 

[[ směřování podpory pro mobility učitelů na zahra-
niční pracoviště k  získání poznatků ze zahrani-

O D D Í L  S E D M N Á C T Ý 
O PAT Ř E N Í  P R O  Z V Y Š O V Á N Í  K V A L I T Y

O P A T Ř E N Í  P R O  Z V Y Š O V Á N Í  K V A L I T Y 1 7



čí a  dalšímu prohlubování mezinárodního kredi-
tu univerzity,

[[ formální shoda oborů habilitačního řízení a  řízení 
ke jmenování profesorem a  oborů (studijních pro-
gramů) doktorských studijních programů by moh-
la být posílena, 

[[ počet řízení ke jmenování profesorem by měl být zvý-
šen na 1 řízení ke jmenování profesorem na univer-
zitě ročně,

[[ potřebné zvýšení počtu hejn/chovů drůbeže a králíků 
pro výuku veterinárních studijních programů,

[[ provedení bližší analýzy nízkého počtu ukončování studia 
v doktorských studijních programech ve 4. roku studia. 
Uvedená opatření jsou předkládána rektorovi VFU 

Brno k posouzení a k případné realizaci ve smyslu na-
plnění poslání systému kvality činností na vysoké škole, 
a to zvyšovat kvalitu vzdělávací a tvůrčí a souvisejících 
činností na vysoké škole.

60
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Hodnocení kvality činností VFU Brno je realizováno na 
třech úrovních, na úrovni vnitřního hodnocení kvali-
ty Radou pro vnitřní hodnocení VFU Brno, na úrovni 
hodnocení Národním akreditačním úřadem a na úrov-
ni mezinárodní evaluace/akreditace fakult a výzkumných 
center VFU Brno.

Hodnocení kvality činností VFU Brno na 
úrovni vnitřního hodnocení kvality Radou 
pro vnitřní hodnocení VFU Brno
Hodnocení kvality činností VFU Brno na úrovni vnitř-
ního hodnocení kvality Radou pro vnitřní hodnocení 
VFU Brno se uskutečňuje 1x za 4 roky s vypracováním 
Zprávy o vnitřním hodnocení s každoroční aktualizací. 

Aktualizace Zprávy o  vnitřním hodnocení kvality 
vzdělávací, tvůrčí a související činnosti představuje sou-
hrnné posouzení úrovně kvality činností na VFU Brno 
za rok 2018. Jejím posláním je zhodnotit nastavení systé-
mu zajišťování a hodnocení vzdělávací, tvůrčí a související 
činnosti na VFU Brno ve smyslu odpovídajících pravidel 
pro tento systém, zhodnotit plnění požadavků a ukaza-
telů výkonu činností na VFU Brno, ve smyslu posouze-
ní úrovně plnění požadavků a ukazatelů výkonu činností 
na VFU Brno provést monitoring případného vychýlení 
úrovně plnění požadavků a ukazatelů výkonu VFU Brno 
a na základě zjištění vyplývajících z provedeného moni-
toringu navrhnout opatření k nápravě případně zjiště-
ných nedostatků.

Celkově lze konstatovat, že v  systému zajišťování 
a vnitřního hodnocení kvality činností na VFU Brno byly 
v roce 2018 naplňovány požadavky a ukazatele výkonu 
VFU Brno, a že zajišťování a hodnocení kvality činnos-
tí na VFU Brno bylo v roce 2018 na odpovídající úrovni. 

Hodnocení kvality činností VFU Brno na 
úrovni hodnocení Národním akreditačním 
úřadem
Hodnocení kvality činností VFU Brno na úrovni hodno-
cení Národním akreditačním úřadem se provádí v rámci 
prověřování univerzity při žádosti o institucionální akre-
ditaci VFU Brno a při akreditaci oborů pro habilitační 
řízení a řízení ke jmenování profesorem. 

VFU Brno v roce 2018 podala žádost o institucionál-
ní akreditaci, v rámci žádosti vypracovala rozsáhlou se-
behodnotící zprávu a  připravovala se ověření kvality 
experty NAÚ včetně návštěvy na místě (pro institucio-
nální prostředí, pro oblast vzdělávání Veterinární lékař-

ství, Veterinární hygiena a pro oblast Farmacie), na hod-
nocení VFU hodnotící komisí, na hodnocení zpravodaji 
NAÚ (pro institucionální prostředí, pro oblast vzdělává-
ní Veterinární lékařství, Veterinární hygiena a pro oblast 
Farmacie) a na jednání a rozhodnutí NAÚ o udělení/ne-
udělení institucionální akreditace.

Udělení institucionální akreditace by bylo ohodno-
cením kvality institucionálního prostředí na VFU Brno 
a ohodnocením úrovně vzdělávání bakalářské, magist-
erské a doktorské na VFU Brno. VFU Brno by na zákla-
dě ověření kvality univerzity bylo svěřeno oprávnění re-
alizovat vnitřní systém akreditace studijních programů 
a rozhodovat o udělení/neudělení akreditace studijním 
programům přímo na VFU Brno Radou pro vnitřní hod-
nocení VFU Brno. 

Rozhodnutí NAÚ o udělení/neudělení institucionální 
akreditace VFU Brno se očekává na začátku roku 2019. 
Pro VFU Brno z procesu institucionální akreditace vyplý-
vá nezbytnost realizace případných připomínek a dopo-
ručení, které budou doporučeny v rámci Institucionální 
akreditace VFU Brno.

VFU Brno v roce 2018 nepodávala žádost o akredita-
ci habilitačních nebo profesorských oborů, protože doba 
akreditace pro všechny tyto obory přesahovala rok 2018.

Hodnocení kvality činností VFU Brno na 
úrovni mezinárodní evaluace/akreditace 
fakult a výzkumných center VFU Brno
Mezinárodní hodnocení kvality veterinárních studijních 
programů VFU Brno na úrovni mezinárodní evaluace/
akreditace fakult je realizováno 1x za 8 – 10 let Evropskou 
asociací veterinárních fakult a univerzit. VFU Brno byla 
hodnocena v roce 2013 a obdržela zprávu v roce 2014, 
ve které po důkladném prošetření prostředí a realizace 
veterinárních studijních programů byla fakultám FVL 
a FVHE udělena pozitivní mezinárodní evaluace, a obě 
fakulty byly uvedeny na Seznamu pozitivně evaluova-
ných fakult EAEVE, což je řadí mezi kvalitní veterinární 
fakulty Evropy a dokumentuje kvalitu veterinární výuky 
na univerzitě s možností výměny studentů s nejlepšími 
veterinárními fakultami Evropy a s pravomocí podílet se 
na směřování vývoje veterinárního vzdělávání v Evropě. 

Mezinárodní hodnocení kvality činností farmaceu-
tického studijního programu VFU Brno na úrovni mezi-
národní evaluace/akreditace fakulty nebylo realizováno.

Mezinárodní hodnocení kvality výzkumného centra 
CEITEC VFU Brno bylo realizováno v roce 2018 s velmi 

Z Á V Ě R

Z Á V Ě R
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pozitivním výsledkem, kdy úroveň kvality výzkumu z po-
hledu jak prostředí výzkumu, tak také z pohledu vlast-
ního výzkumu a dosahovaných výsledků byla posouze-
na převážně v rámci horní úrovně hodnotící stupnice. 
Toto hodnocení posouvá úroveň výzkumu výzkumného 
centra VFU Brno na úroveň odpovídající mezinárodní 
úrovni velmi kvalitních mezinárodně hodnocených vý-
zkumných center. 

Souhrnná doporučení
V rámci hodnocení kvality VFU Brno lze konstatovat, že 
VFU Brno naplňuje požadavky na velmi kvalitní univer-

zitní instituci realizující vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvi-
sející činnosti. Z aktualizace Zprávy o vnitřním hodnoce-
ní kvality VFU Brno vyplývá pro další období nezbytnost 
realizace návrhů na opatření formulovaných v části této 
Aktualizace Zprávy o vnitřním hodnocení kvality VFU 
Brno, dále nezbytnost realizace případných připomínek 
a doporučení, které budou formulovány pro VFU Brno 
v rámci Institucionální akreditace VFU Brno, a dále ne-
zbytnost podpory těch součástí univerzity směřujících 
k mezinárodní evaluaci/akreditaci tak, aby příští mezi-
národní evaluace/akreditace příslušných součástí VFU 
Brno mohla být úspěšná.

Z P R Á V A  O  V N I T Ř N Í M  H O D N O C E N Í  K V A L I T Y 
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